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భగవత్పన్నిధికి తందివెంట్లు 

(శ్రీ చిరావూరి వి వేకొనందమూ ర్తిగారు, 

I. A. S., Retired Chairman, Andhra Pradesh 
Public Service Commission. 

ఆశీర్వచన వాక కములు 

నా(పియమి(తులు బ్రహ్మ ర్రీ) బులుసు వేంక కే 

శస్లగారు వచ్చి తమ(గంధ పరిచయ వాక్యములు వాయు 

మని కోరిరి; ఇది దైవాజ్ఞ అనియు వారు చెప్పిరి. దైవాజ్ఞ గా 
విరసావహీంచి నేను కొలంది మాటలు వ్రాయుట కంగీక 
రించితిని. 

(శ్రీ వెంక కేశా గారు నాకు చిరకాల మి(తులు. 
నేను నర్వీసు కమోషన్ జైర్భునుగా రికురయి, కాకినాడలో సీర 

పడి నప్పటినుండియు మేము మిత్రుల మైతిమి. వారచేక గ)ంధ 
ములు రచించిరి, వానిని చేను (శ్రద్దతో .జదివితిని. వా రిటీవల 
వ్రాసిన స్వీయచరి [త్రము భగవత్సన్ని ధికి వేయిమెట్లు, భగవ 
త్పన్ని ధికి తుదిమెట్లు ముఖ్యము లై నవి; పిరింకను భక్తిరన భరి 
తములె న (శ్రీరామ ప్రభు శతకము, శ్రీకృష్ణ ప్రభో శతకము, 
(శ్ర్రశివ (ప్రభో శతకము, (శ్ర్రీవిశ్వశ (రీ శతకమును వ్రాసిరి, ప్ఈు 
భక్షి కర్భజ్ఞానములలో వేదవేదాంత రహాన్య ములన్ని యు 
నెటిగియుం౦ండుకుకాక, నిత్యజీవితములో సాధనకు (సాముఖ్య 
మిచ్చి దీవతో నాచరణ చేయుచున్న నిష్థాపరులు. ఉద్యో” 
విరమణానంతరము వీరు తమ జీవితమునంతను, వేదవేదాంత 



iv 

ర హాస్యముల ౯డెలిసికొొని, నిత్యజీవితములో ౧దపస్పాధనచేసి, 

వాసి సత్యముల ననుభవపూర్వక ముగా (దెలిసికొనుటకె 

యెడ తెగని కృషి చేయుచున్న పుణ్యవురుషులు, 

ఈ గ)ంధములో వీరు, సామాన్య మానవులందరు 

భ క్రి మార్లము నభ్యసించి దాని పభావము వలన కర్ణజ్ఞాన 

ముల 'నేకకాలమున నాచరించి, జీవన క్తి పడయుటకు అనగా 

(బహ్మృజ్ఞానమును సంపాదించుటకు, అనగా (బహ్మానుభవ 

సిద్ది గాంచవచ్చుననిబహుముఖముల (| బదర్శించి యున్నారు. 

సంన్క_్రృతభావలో నుద్ద)ంధములను జదువ లేని 
వారండరకు ంబెలుగుభాపలో మిక్కిలి సులభము, మృదు 

మధురమునగు రీతిగా వీ రీ) ంధమును రచించి, ఆం[ధ (సజా 

సీకమునకు మహోపకారము చేసియున్నారు, దైవభక్తి 

లోపించి నీచ భోగవిలానముల పె (గోక్కె లధికమై, పవిత్ర 

జీవిత విధానములు దిగజారిపోవ్రచున్న నేటి ఆంధ్రుల గంధము 
చదివి భక్తిజ్ఞాన వైరాగ్యము లభ్యసించి తరింపవచ్చును. 

ఈ నద్ద)ంధము నాం(ధ్రులందరు భక్తి శ్రద్దలతో (జదివి ధన్యు 

లగుదురుగాక యనియు, (బ్రహ్మశ్రీ) వేంక కేళ్వర్లుగారి కింక 

నిట్టి నంద్ద్రంధ రచనచేయుటకు భగవంతుడు దీర్హ్రాయు 

రారో గ్ర్యైశ్వర్యములను (పసాదించుగాక యనియు (గోరు 

చున్నాను. 

— చి! వివేకానందమూరర్తి. 



ఉపోర్దాతము 

— రచయిత 

[; పసా_బహ్మ్బ విజిజ్ఞానన్య; తిపో[బహ్హ్మృతి” 

"ఆక్మావా అ రే ద్రష్టవోో (శ్ తవ్యో, మంతవ్యోనిది ధ్యాసి 

తవ్యఃొ బివి ఉపనిప ద్వాక్యములు. మానవజాతి కంతకు, 

"దేశకాల పా(త్రలతో నిమి త్రము లేని పిలుపు పలుకులు. ఈ 

పలుకులు భారత మాతృహృూదయ స్వచ్చ కృపామృతమును 

సూచించును. “మానన్రు(డా! నీక దుఃఖముతో గూడిన 

జననమరగణాదిక బాధలు వేని శాశతశాంతి సౌఖ్యములు 

కావలసినవి; క్రోరందగినవి, చేహాముచేతను, లోకములోని 

భోగ్యములగు కాంతాకనక వస్తువాహనాదికిముచేతను నీకు, 

కుణికము దుఃఖనమ్మి(శ్రితము నగు సుఖ|భాంతియే కాని, నిర 

వధికానంవము; స్థిర పూ్షానందము లభింపదు, 

స్ వెవ్వండవో, నిన్ను, నర్వలోక ములను నృజించి 

నడపుళ క్రి స్వరూప మెట్టిదో, నీకు నా పరమశ క్రికి (గల 

సంబంధమెట్టిదో పీవ్రు తెలిసిక్రొనకుండ గాలము గడఫుచో, 

(గోటి జన్నములె త్రీినను నీకు సుఖము, నీవు కోరు చెడని 

సుఖము లభింసదు. అందుచే స్వీ చేయవలయు కార్యక్రమ 

మును నిర్ణయించి కొనవలెను. అదృష్టవశమున దీని నెవనికి 

వాడే నిర్ణ యించుక ను (శ్రమ అవనరములికుండ, భారత 
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పుణ్యభూమిలో వేదములు, ఉపనిషక్తులు, శాస్త్రములు, 

పురాశేతిహానములు, భగవద్ద తామృతము, భక్తుల, జ్ఞానుల 

అనుభవవాక్యములు - మానవుని క _ర్హవ్యమును, కార్యక్రమ 

మును నిర్హయించి (ప్రకటించి, విస్తరిలో అన్నము వడ్డించి, 

పీటవేస్తి కూర్చుండం బెట్టి, తినుమని కోరినరీతిగా మన 

కందించినారు. 

ఆత్మయనగా  ౧బరమాళత్యు; అనగా భగవంతుని 

నిజ న్వరూపము, అదిచే: పకిపూర్ణ సత్యము. అది కెలిసి 

నచో, సర్వ్మదుఃఖములు శ్లేశములు నశించి, సర్వసుఖశాంతి 

సమృద్ధమగు నూతుము లభించును. దాని లతుణములను 

గూర్చి (శ్రుతులు చెప్పినది వినుట; వినిన వివ యమునుగూర్చి 

నంథయములు లేకుండు స్తిర నిశ్చయమునకై ఆలోచించుట, 

వివేకించుట; దానిని పొందుట శేకా[౫గ బుద్ధితో ధ్యానదీవ, 

పూనుట్స దర్శించుట జరుగవలసిన పనులు. వినుట, ఆలో 

చించుట త్వరలో ముగించికొని, ధ్యాననమౌధి యోగము 

నభ్యసింపవ లెను. నినుట [పథమ దళి; వివేకించుబ రెండవ 

దశ; ధ్యానము మూడవది; సామా త్కార సిద్ధి నాల్లవదశ; 

అదియే ముక్తానస్ట. (సమ ద్వితీయ దశలలో నే మన ఆయు 

ర్లాయము నంతను వ్యయించిన చొ, మరల జన్ఫిందుట 

పుదు. మరణములోపున ముకావసగాంచుట మన ఆదర్శ్భమె 
ఎవి (ou ఉక 

యుండవ లను. 
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ఇదివరలో భగవత్సన్ని ధికి వేయిమెట్లు (గంధ 

మును రచించి (ప్రకటించియున్నాను; చేవ తాదర్శనమున 

కాలయను మెశ్లక్కి_పోనునటులే యీమెట్లు భక్తి (క్రమోా 

న్నత పరిణతికింజేర్చును; భక్తుని ప్రయాణము భగవత్సన్ని ధికి; 
తరువాత తడై క్యమునకునై యున్నది. ఈ పయనములో, 

పరిణతిగాంచిన కొలంది, (క్రమోన్న తొనుభవములు గోచ 

రించును. ఇపుడీ భగవత్సన్నిధికి (దుదిమెట్టు, సీ(యానుభవ 

పరిణతికి రూపమిచ్చు _(పయత్నమై యున్నది. భగ వత్సన్నిధి 

లభించులోపున, భ క్రి పరిణతిలో డశాంతర్హ శలు, (కమోన్నత 

న్లాయినంది, భ కితోయబాటు జ్ఞానమును వికానము పొందును. 

ఈ రచనలు, స్వీయ భ క్రిజ్ఞాన నంపాదనములో సాధన రూప 
ముల ఫలితములే. ఇవి నాకు రచించుటవలన సాధనాభ్యాన 

బలము నిచ్చినవి; ఇచ్చుచున్నవి. నావంటి యితరాన్వేపకు 

లకు నుపయోగించిన చో నిది సరమేశ(ర నంకల్పముగా జరు 

గును, ఇందు ధన కీర్తికాంక్షలు నాకు 6౧గలుగలేదు. ఇవి 
నాకొజకు నేను [వాసికొంటిన్సి ఇది తెపన్సాధనలో నొక 

భాగము. ఇవి అన్యులకు నుపయోగ  యోగ్యములగుట 

రేశ్యుర నంకలుమునకు ఏడిచి పెట్టితిని, ఇపుడు నాకు జెబ్బది 

నాల్లవ యేడు నిండుచున్న ది, ఇంక సాయురాయ మెంత 

యుండునో, ఇంక నిటి మెట్టు (వాయించునో అది (శ్రీకృష్ణ 

(పభువు నంకల్పమునకు హృదడయపూ రకముగా విడిచి వెట్టి 

తిని, మృతి పెందులోపున భగవాను నభయహా స్తము 



vill 

గాంచుకు నాదృఢవాంఛ. నాజీవిత సర్వన్వమిళశ్వ రారు 

ణము చేసి దినదిన మాభగవానుని దివ్యసంకల్ప లీలలను 

దర్శించు సాధనలో నుపయోగించు చున్నాను. ఈ రచన 

పూర్తియె అచ్చున కీయవ లెనని తలచుచుండగా, నొకభ క్రుండు 

చూచుటకు వచ్చి, యీము(దణమునకు వలయు ధనము 

నొనంగ్కి సాష్టాంగ నమస్కారము చేసివెడలఅను. ఆతండు 

వచ్చి యిచ్చునని, పూర్వదినమున నే నాకు గోచరించినది; 

ఇదియే కృష్ణ! ప్రభువు లీల; అనగా శ్రీకృష్ణ (వభువున కీరచన 

యందును ము(దణమందును నంకల్పమున్నదని స్పష్టము. 

ఈ దాతృ శేఖరుని పటము, వారి గుణగణనము వేరొళ చోట 

సీ|గంధమున (జాడవచ్చును. 

మానవుడు ముక్తి దుఃఖవిముక్తి పొందుటశే 

పుట్టినాయయ; ము క్రీయే సుఖము; అదిలేనిదే దుఃఖము. లెమ్ము! 

మేల్కొనుము; తపస్సు జపము, (ప్రార్థన, నంకీ రనము, 

ధ్యానము, చేసి తరింపు-డని భారతభూమి నర్వలోక వాసులకు 

గొంతెత్తి అరచుచున్నది, ఇదియే భారతమాతృ హృదయము; 

ఇదియే జగన్మాతృహృదయము; సందేశమునై యున్నది. 

— బులుసు వెంక టేశ(డు 



ఓమ్ 

(బహ్మజ్ఞాన కిరణములు లేక 

భగవత్సన్ని ధికి తుదిమెట్టం 

1... వపంచములోని వస్తువుల సీశ్వరుండు పాణుల 

వనముల నాకర్షించి, బంధించుట కుపయోగించు వానినిగా( 

గల్పించెను. ప్రకృతిలోని నహజవస్తువులను, జూచి యొనరికి 

వాకు పవ నంతగా వానిని స్వాథ్న సరచుకొని అనుభవింప 

వలెనని కోరుదురు. అవి జీవుల స్వార్దపర తను, అజ్ఞానము 

_ నధిశముగాంబెంచి, అదృశ్య ము.లై, నెానగించి, సౌఖ్య మునకు 

బదులు చుఃఖమునిచ్చును, ఈ కీలకమెరిగి నస్తువాంఛ నకి కట్టి 
వస్తుర యగు భగవాను నారాఖథించి తరింపవలెను. 

9, సంసార మెంతజి కేం[దియుని చిత 'సైెగోము 
ధి 9 

జెడక్"ట్లణలదు. దై వానుగ్రహ మార్జించి నవాని నది కేమియు? 

జేయ లేదు, కావున నంసారసాగర తెరంగ తాడనముల ధాటి 

కోరరంజూలు శ క్రివలయు చో, మాననవ్రుశు డై వారాధన దీతూ 
పరతం[తుండై దై_వకృప నార్జించుటవలన మాత్రమే పొందం 
గలడు, ఇది యేశైకమార్షము. కాని యాసాధనకు నంసార 
మడ్డు కాదా? సాధన కడ్డుసకున బే నంసారము. భగవాను 

నా(శ్రయించు దీకేయు, డై వక్ఫృపయు, సంసార మడ్డుపడగల 
బలము శీణింపంజేసీ తుదకు నశింపంజేయుటయు, సాధన విజయ 

మందుటయు సత్యము. 



5, _వవిషయము మనస్పంవోభమును కలిగింపం 
బోవునో, దానిని దొలగించు నాధనమును జూచికొనవ లెను. 

కష్ట దుఃఖములను గలిగించు వివయములను మనసన్సమో పము 

నకు రాసీయరాదు. మనస్సాాతం|త్ర్య్యమును నిలుపుకొని పరి 

ప్మూ_రసాఢనము నన్వెప్.0పవ లెను. ఉత్తమ పరిప్కా_ర సాధ 

నము భగవానుని పాదపద్భమ:ల నాగక్రయించుటయే, భగ 
వాంనుడు రానున్న కష్టములను దొలగించును, లేదా వాని 

ననుకూలముగాం బరిహ్క_ంచు నుపాయమును స్ఫురింప 

జేయును, (పతి వ్య క్రియు దీనినాచరణలో? బెట్టి ఫలితము 

లను గాంచి ధన్యత నందవ లను, 

4. (పతి దినమును, గృహాస్థులు తమ యిండ్లను 

దు*చి శుభ మొనర్చికొందురు 5; దేహాములను స్నానాభ్యం 

గనాదులే శుద్ధిచేసికొందురు, కానిలోనున్న సూత్యులింగ 

చేసాములలోం చేరి గ డ్రకట్టియున్న కుళ్ళు నెవ్వడును దుడు 

నండు. కడిగి వేయుటకు యిత్నింప(డు, బాహ్యాశుద్ధిచే వ్యక్తులు 

వైకి మేడిపండ్రవల బాగుగానే గోచరింతువగాని లోపలి 

ఉడహాములలోని దోవములు నిలువయుండి క్షళ్ళుచుండును, 

ఆ కళ్ళువలన రోగములు, నక లబాధలు, దుఃఖములు నంభ 

ఏించుశుగాక, వేలకొలది జన్మము, లజ్ఞానాంధకారమున (మగ్గి, 

బయటలపడు మార్లము లేక దురకిల్రవలసి వచ్చును, అందుచే 

దినదినము మానవులు చె చేహములనేగాక లోనిదేహాము 
(men 

లనుూసూడం గడిగి శుద్ది యొనర్పుకొనుచుండవ లెను, 'దెవా 



న 

రాధన దిత్సు, ధర్ధునివ్య, నజ్జనసాంగ త్యము, జపతప పధ్యానాదిక 

ముచే నంతిశ్నుద్దిగ లి. మానవుండు సర్వదుఃఖ విముక్తి నొంద 
వచ్చును, ఈ కృషి, నిర్విరామ ముగాం జేసి కృ ఆ "ర్జుండగుట 

మానన్రని (ప్ర(పధమ కర్పవ్యము. 

ర్. భగవంతుని సేవచేయుచు, జపతపాదికములు 

దిశలో న నడవుచున్నను, గొన్ని ముఖ్యములై న నవాంధి తార్థము 
లేల సిద్ధింపవు? భగత్క్మృప కలుగ లేదన్న మాట. ఎందుకు 
గలుగ చేదు? జన్నాంతర పాసరాన్ యింకను సి 

నిలువయున్న దన్నమాట; ఆ గ తజన్న పాపరారి నవ్ంచి 

మనము పూర్తిగా నిష్పావుల మైనప్పుడు, దై వకృప, వెంటనే 
కార్యసిద్ధి కలుగును. లోనున్న గతపాపరాని తరగా నవ్ం 
చుటకు మనము వున భకి జాన థ్యానాదికమును ద్మ్వతర 
మొనర్చి, నిర్విరామ కృపి నలుపవ లెను, 

6. మానవజన్థ మె త్తినందుకు భగవాను నారాధిం 
పవలెను. ఎటు లారాధింపవ లెను భగవంతుని నామాత్కా 
రము, అను([గ్రహము లభించువజకుం గళోందీకతో నిర్వి 
రామముగా నారాధింపవలెను ఆ దీక్ష యెొట్టిదై యుండవ లెను? 
జీవితము (ప్రతికణము సంశయాస్పదముగావున, మనవుతి 
వేగముగా దీకును నిర్వహించి మరణాత్చూర్వ మైనను విజ 
యము నందవలెను. అనగా మనజీవితకాలమును మరెందుకు 

నుపయోగింపరాదు. నర్వ జీవశ క్రిని దేవునివైం గేం దీకరించి, 
కృ ఆర్టులము గావ లను, 



7. ఇపహాలోక జీవి ఆార్థము తెలిసి జీవించుట, కఠోర 

మ కృషి యే, ముఖ్యముగా సనాత(ోద్ధ్దరణమునకై చేయ 

వలయు పనులకుం గాలము చాలదు. వినోద విలానములకు, 

'దేహానసంతుప్టి కిం చేయవలయు కార్యములు షవవాలకాలమును 

వ్యర్థ మొనర్భును, అజ్ఞానమును దొలగించుకొను కార్యమునం 

దెవయకు నుత్చాహముతోం. బనిచేయం బూనుకొన(డు, అజ్ఞాన 

నం తొానములగు కావముమోహాదులు, భోగకాంతలు, కాల 

మును వ్యర్థ మొనర్పు కే గాక. అజ్ఞాన వృక్షము (వేళ్తులోతుగా 
(వాతుకొని బరిష్థములగుట కుపయోగించును, ఇట్టి మానవ 

జీవితము, తెరించుట కెట్టి (పబలదీక్షును గోరునో చప్పనవన 

రము లేదు. 

ర. మౌాననులు-కొలది మంది జ్ఞానులుతిపు-అంద 
రును అమాయికుటు, అల్పసంతుష్టులు, తణక నంత్యృప్పి 

నిచ్చి, శాశ (తిదుఃఖములను గలుగంజేయు కామకాంచన 

భోగ ములకు డాసులగుచున్నా రు. జన్నజరామరణాదు 

లెన్ని మారులు కలిగి దుఃఖమునిచ్చి నను లెక్కచేయక కామినీ 
కాంచన భోగవ్యామోహవశు లై జీవితములను భగ్న 
మొసర్చు కొనుచున్నారు. మనము నిజముగా లఊగోరందగిన 
దిదియేనాయని (సశ్నింపరు-ఎంత అల్పన-తుష్టులో ! 

9, సర్వకాల న ర్వావస్టలయందు నత్తవారి యింటి 
వద్ద మనుగుడుపులుం గుడుచుచు నిర్విచారముగా సాఖ్య 
డొలికలలో జేవియోడు (వియ.6ండగునల్వనివలె, భక్సుండు 



ర్ 

తనకత్యంత (వయుండగు భగవానుని రాజభవనమందు నర్వ 

సుఖము లనుభవించుచు జీవింపవచ్చున్సు తాను దనతం(డి, 

తల్లి మామ, (ప్రభువునై న భగవానుని దివ్యమందిరములో 

నుంటినని గుర్తించి, యేతణ మాతనిని మజువకుండ దృఢ 

తిమవిశ్వానముతో న్మురించు చుండుకే చేయవలయు పని, 
వలన భగవానుని కింకు నధికంకు, సమద్ధండు, డయానిధథిె, 

'వేరెవండున్నాండు ? మనము నివసించు నీపపంచ మూతని 

మందిరము కాదా? ేవ్చనింటంగూర్చుండి కన్నీరు 'పెట్టునవ 

నర మేమున్నది ? 

10. నిశెందుకురా తాప్మతయము! విన చేయందలచు 

కొన్నది, సాధ్యమైననంత వరకు ధరగ్జవిరుద్ధము గాకుండ జేయు 

చుండుము, అదియెట్లు జరిగిన బాగుండునో నత్సలితములిచ్చి 

నాఖ్య శాంతులను నమకూర్చునో, ఆవిషయములు నీకు 
దెలిపినట్లుండునుగాని, నిడముగాంబెలియ దు, ఆ బాధ్యత భగ 

వంతునికి విడిచిపెట్టుట, పరమ(ోయన్క_రము, భగవానుని 

నమ్మినిస్సంశయ ఖై ర్యముతో నుండి పరిశీలించు, నర్వవిధ 

ములసీ కార్యములతి విచిత్రముగా జరిగి నత్ఫలితిములిచ్చి 

తీరును నీవట్టి నిస్థశభ్యాన పడవలను. ఈయభ్యాన మఖండా 

నంవమును నంతుష్టిని నమకూర్చును. 

11. నేనుగాదుు; అంతియుడేవుంయడే చేయుచున్నా (డని 

తెలిసినంత మా(క్రెమున లాభములేదు. ేవుండే నర్వమని 
అనుకొనిన వెంటనే 'అసాం' అననర్పము తిలవై కెత్తి “నేనే” 
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చేయుచున్నానను భావము కలిగించి, దేనని మరవింప 
(జేయును. అపహాంభావము సులభముగా (దొలగిపోదు; నశిం 

పదు అనేక జనముల కృవిచే దై వాను[గహాము కలిగిన చో 
నప్సుశు సాధ్యమగును, "నేనుగాను, భగవానుడే” యను 
మం[తైము నెల్లపుశు జపించి, నిత్యానుష్థూనములో నామం( 

పభావమును గమనింప వలెను, మటణిప్పు, తెరవినచ్చి పోన్ర 

చుంకడును, ఈనాధన మొదట పెష్టమె, తరువాత సులభసాధ్య 
మగును. సాధనలో (శ్రవుతో నానందమును గలుగును. 

12. మరణములోప్రునC గామ(క్రోధముల ఉ( దేక 
మును జయించినవాండు యుకు (డు, సుఖియని గ తావాక్యము, 

గీతాపారాయణము చాలదు. కామ[క్రోధాదుల జయించు 

కార్యక్రమము ననుస్టింపవలెను, ఓర్పులేని వానికి చేని 
నిశ్చల చిత్తముతో భజ చుయెట్లు నా ధ్యమగును? కామ 
(కోధములు చి తమును జలింపంజేసిః యేకా[గతను జంపి 

వేయును. భక్తుని కేకా(గ చి త్రములేనిదే దైవసాతాశారము 
లభింపదు, అందు చేంగామ[ క్రోధ విజయ మత్యంత ముఖ్య 
మనది, 

Ra) 19. ఆత్మఅచంచలమెనది; విచారము లేనిది; నిత్యా 
నంద శాంతి సమృద్ధమైనది. మనస్సు చపలళీలము గలది, 
విపాద్షేశములు, అశాంతి దుఃఖములు గలది, "ఆత్మవంస్థం 
మనః కృత్యా, నకించిదపి చింతయేత్ ;.. “ఆత్మ న్యేవ వశంన 
యే్త్ ,” గీతావాక్యములు, చలించు మనస్సును చలింపని 
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అఆతృవశ మొసరు వలెను, అవుడు మనస్సు స్టిరతనంది ఆత్మ 

లతుణములై న స్టేర శాంత్యానందములను గాంచును, ఆత 

యనగా చేన్రయడే చేనుని యందు మనస్సును నిలిపినచో, 

మనస్సునకు దై వగుణములు నం[కమించును. 

14. చేవుండోక విషయము నీవిధముగా .జేయునని 

నిర్వచించుట మానవబుద్ధిక నాధ్యము, ఏలన చేపని జరిగిం 

చుటకై నను, డెవునికగణ్యములై న దృక్చథములు, పరి 

పార మార్గములు నుండును, ఆగణ నాతీ తావకాశములు 
"దేవుని కొక్క_నికే తెలియును, మరెవ్వరికి (దెలియుట కవకా 

శములేదు. కొలది మార్లములే మనబుద్ధికి గోచరించుటచే 

మనము వానినే తర్కించి, అందొక పద్దతిలో "దేవుండు చేయ 

నచ్చునని భావింతుము, అందుచే నునభ్రావములు తప్ప 

వచ్చును, కావున 6బరిప్కారమార్లము చేనునికి విడిచి, 

(ప్రార్థించుకే ఉత్తమ పద్దతి యగును. 

15. భౌొతిక శరీరమును భూమికొప్పుగింపక తప్పుదు 

గావున మనస్సును చెవ్రునికొప్పగించిన యెడల శరీరము 

పోయిన దుఃఖముండదు, చేనునికీచ్చుటచే మనస్సు దైవలకత్ష 

ఇములై న అవ్యయానంద జ్ఞాన వాంతులను ఫాందును. 

మనస్సును చేహమునై నుంచి, చేహమమకారమును బెంచి 

కాని చహాసుఖకై ముల కాలమంతను విసియోగించిన చో 

బునర్హన్నము, సంసార దుఃఖము తప్పన్ర, కాన్రన బుద్ధి 

నుంతుండు తనచేపహా మనస్సు ల నిట్లుసయోగించికొని 



రి 

ధన్యుండు కావలనో నిశ్చయించిక్ ని, జీవించుట వేగ్చికొని 

కృ తారుండు కాన లను. 
థి 

16. కర్హృత్వభావమును నంపూర్ణముగా నిడిచి పెట్టి, 

సర్వ మిశ్వ రాధీనమని గుర్తించి జీవించు సాధన చేసినచో 

'దేవ్చంజే మిగిలి, నీవు వేకుగా నుండక, చేవునితో నొకండవై 

అఖండానంద (వజ్జానామ్యార్థిములు గలవాండవై, జన జరా 

మరణముల నెట్ట వేసి, సోయిగా నుందువు, విజముగాల ర్హ్భృ 

త్వము నీకు లేనే లేదు, లేని దానిని విదిచి వెట్టుకేమి?. లేదని 
గుర్తించుశే విడిచి పెట్టుట, ఈగు ర్హింపులో దేవుడున్నాడు 

17. దేవునియందు నీకు నమ్మకము పరిపూర్ణ ముగా 

నున్న చో, "నాకు మనత్శాంకిని జెడంగొట్టునది, విపషావమును 

గలిగించునది, బాధించునదియు నెట్టి దె జకుగద'ను న(జసంక 

ల్పమును నీవు సాధింసవపెను. అదియే నిజమైనభ క్రి; నిజ 

మైన జ్ఞానము, బేవుంకు దనకు వ్యతి చేకముగా నేవేసమంత 

మైన జకిగించుననుట దేవుని ఛ_క్షజనాననళ్లీల మహిమ నెటు 

గని మూస్ర్ర'పలాసము, తిన్నుంజి త్తీశుద్రిళో నమ్బిన భక్తుని 

రతణమును దనరత్సణముగ నే భావించి వర్తించుననన్య 

మహీమడేవునిది. ఈసూ|2మును జీవితములో నాచరించి చిద్వి 

లానముజో నృత్య మొనడ్పుము. 

168. భగవానుంకు భఛక్కులకుంజికాకు అందుక ంగలిగిం 

చును? పూర్షభ క్తులకెట్టి చికాకలును గలిగింపండు సాధనా 
వాటి 

వస్థలోనున్న భక్తులకుంగొన్ని చికాకులు గలిగించి, తన 
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యందుభ క్రి దృథతర మొనర్చకొని వారిని పూర్షభక్తులుగా 

6బేయునిమి త్త మే, చికాకులు 'లేనప్పుడందర మనస్సులు సిబ్బ 

రముగానే నిలచును, చికాకు లిగిన ప్పుడు నిశ్చల మన 

వాంతి నార్జించుక్ న్న వాండే నిజమైన సాధకుండు, పూర్ణ 

భక్తుని జేయు చికాకులు భక్తుని కాధింపవు. 

19. "ఇదిగో నిటుచాడవేమి ? నీవు నాకునంపూర్లా 
త్యార్పణము చేసితివి కాదురా ! సీపనులన్నియు చేను 
తపఎక నిర్వహింతును, నాకు నొకగశియారమున్నది ! 

సీసనులన్ని యు నమ(గముగా౭కేయుటకు సిద్ధముగానున్నా ను! 

చేయుచున్నాను, మరల నీవేల సీపనులలో (వేలు పెట్టంజూ 

తువు + నముకము చెదరనీయకురా ! నీపని నాపనియీ ! 
నమ్మి చూడు [” అని భగవానుండు దయతో బలుకు 

చున్నాండు, 

20. ఆహాహా! ఎంత (ప్రబలచి త్తవోభ తప్పిపోయి 
నది! ఇది యీమిచేయవలయు, నదియెట్లు జరుగునను సమ 

న్యల నన్నిటిని దుడిచి వేసితిస్సి (శ్రీకృహ్ణ(ప్రభోను నాపను 
లన్నియు జూచుచున్నాండు, వకాలత్ (పభువుకిచ్చి వేసితిని 

ఇం శేమి జరిగిన నాకేమి లోపమగును, ? భగవానుండు నా 

యెడ నను(గవాముతో నాపనులన్నియు (జూచుచున్నా(డు, 

ఎంత భాగ్యము! ఏమి అదృష్టము! నంత భములన్ని యు 

నుసియెపోయినవి, 
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21, మనము వాక్కును మనస్సును, చేహవును 

న్మిగహించి నడపుకొనవలెనని చెప్పునురు, అదిఅంత సుల 

భమా? మనకుంబెలియకుండగ నే కొన్ని సందళ్ళములలో 

(గాన్ని మాటలు, ఆలోచనలు, పనులు మనలోనుండి జరిగి 

పోవుచు న న్ని, అడిజినివ తరువాత మా(కమే మనకో ౯దెకియు 

చున్నది. జరిగిపోయినవాసిని ని(గహీంచు కుట్టు 2? అనగా 

నిగహాము దై వాధీనమై య న్న దని తెలియవకను. భగ 

వంతునా[(శయిందు టొక్క_శే కర్తవ్యము. 

౨9, మనుజుల కర్ణులు కొంత (శమపక్షిన చో మన 

కర్ణమసను, ఛగవానుండొనర్చు [క్రియలు మానవబుద్ధి వ్క్రి 

కందవు, అందుచే భగవానుని పనులు మనకర్థమయినట్లు 

గోచరించి, మనమనుకొనిన యగ్గముల కతీతీముగౌ చూప 

ట్టును, కారణము స్పష్టము, అనంతే (ప్రజ్ఞా న్వరూవి, విశ్వ 

(పపంచ బాధ్యతను వహించి పర మేశ్యరుండు దనసంకల్ప్సముల 

నెర వేరు చె వప నంక | మ ను ఎను, ద్రవ ఎప లేనిదే దై వసం ల కార్య సుము 

లక్ధము కావు, చేను నెజుగుటకు దేవుని కృపయే నాధ:ము, 

సాధనాంతరము చేదు 

23 వైన విషయమునుగూర్చి నేను కంగారు పడ 

చుంకుట, వెనుకనుండి, "నేనున్నానుకాదురా! ఎందుకు 

కంగారు?” అని కృష్ణ భగ వానుండు పలుకుచుంకుట వినంబడు 

చున్నది. ఇది (పస్తుతస్షి"; భగవానుని పలుకులు వినుటయు( 

గంగారు తెలగుటయు. దరువా తస్పితి, భకాధినుండై న భగ 
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వానుండెల్ల వేళల భక్తుని సర్వ కార్యములు శుభ| పదముగా 

నెర వేర్చుచుండ గమనించి నిశ్చలానందము నందుచుండుట 

కోరందగిన మహోన్న తస్టితి, 

24, ఎవరిని నమ్మువ'లెను ? నమ్మిన దగాచేయువారిని 

నముంట బుద్ధి మాంద్యము, చేయవలెనని దగాచేయువారు 

కొందరు, మంచిచేయుట క నర్హ్మ లై దగాచేయువారు కొందరు, 

తము,తామే దగాచేసి కొనువారు కొందరు దగాచేయగలు 
గుట గొప్ప తెలివని భావించువారు కొందరు, సజీవ మృతి 

నంది దగాచేయువారు కొందరు మానవులు పలుతెగలుగా 

నున్నారు. ఎవరిని దగాచేయు కోర్కె. వీనమంతయు లేని 
వాడై, యెవండెవ్వరిని దగాచేయక్ష, నమ్మినంత మాత్రమున 

నిరంతర రతుణమిచ్చి కాపాడునో అట్టి భగవానునే నమ్మి 

సురవ్స్తుండగుట బుద్ధిమంతుని కర్తవ్యము, 

25. పరిపూర్ణ (బహ్మృవేతృకుం దప్ప పరిపూర్ణ చిత్త 
శాంతి లభింపదు. నిజముగుశాంతి పర మాత్శలశుణము, చిత్త 

లక్షణ మశాంతియ్. తానువేరుగా నొకవ్యక్తి కి నని యహాంకా 

రముబెట్టుకొని,బుద్ది చి-త్తేంద్రియ చేహాములు నేనని [భవించు 
వానికెన్ని కోట్ల బన్ముములె త్తి నను శొంతి లభింపదు, నేను 

పర మాతృ న్వరూఫపునను జ్ఞానసిద్ధి వలననే సంపూర్ణ శాంతి 

సౌఖ్యములు లభించును, కావున మానవుడు తన నిజన్వరూప 

మెరిగి సుఖంపవ అను, 
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26. _ ేతళ్శక్షి మానవవ్యక్తిలోంగల న్మజనాత్యుక 

వ క్రి అదియే బలము, కాంతి, ప్రజ్ఞ, అదియే భగవంతుని 

నృష్టి (పవాహగమనమునకు ముఖ్యమైన ఉపకరణము. శేత 

శృ క్రొనూర్ణా( థోముఖములం (బసరింప( 'జేయవచ్చును ఊర్ల 

శేశన్కు_డై నచో సీశక్తి, నహ[స్రార కమలములోం బేరి బహం 

జ్ఞానమునిచ్చి యీశ్వర సాక త్మా_రము కలుగ6 చేయును, 

అథోశేతస్కుటై నచో* నంచేహాస్పదమైన తాత్కాలిక సం 

యోగ సుఖావేశమునిచ్చి (ప్రజోత్స త్తి చేసి గృహస్థ ధర్మా 

నుష్టానమునందు. దోడ్పడి (బళ్ళూజ్ఞానమునకు దోడ్చడును, 

అధర్య్హముగా శేతశ్న క్సిని ఏనియోగించునాతండు (వ్యభిచారి) 

అకాలమృత్యువును,నర కమును. సక లవిధ భిష్టతనుబొందును. 

27, (పతిపాణికి సుఖమేకావ లెను; దుఃఖ మెవ్వరును 

గోరరు; సే్టచ్చ కావలెను; బానినత్వమును గోరరు; పరి 

పూర్త తే కావలను, అనంపూర్ష తే పనికి రాదు; శాంతి కాన లెను, 

"అసంపూర్ణ త నెవ్యరును వాంధింపరు, అనగాం (బ్రతి (ప్రాణి 

యుగోరు సుఖము, స్వేచ్చ. పరిపూర్ణ త, శాంతి మున్నగు 

లక్షణములన్నియు. బర మేశ్వరుని కే కలవ్ర. అవ్ మరెచ్చటను 

లేవు. అందుచేం చేయవలసిన పని పర మేశ్వరు నాశ్రయించి, 

పరమేశ్వర కృపచే వానిని నంపాదించుటో, తా నే డదేవుడగుటో- 

మాన్లాంతరము లేదు, మొదటిది భక్షిమార్లము, రెండవది 

జానమారము. 
డా ౧ 



18 

28  సనకాలమున జరుగవలసిన పను లకాలమున 

జరుగవు. అకాలమున జరుగ లేదని విచారింతువా? శీతకాల 

మున మండుకెండలు, రోహిణీ కా ర్హిలో సామంత కీతలము 

న-భవించుట విన్గూరమగును. పగలు నత్షతములు, రాథ్రి 

సూర్యు డుదయించుటయు జరుగదు. భగవానుడు నర్వకర్న 

యెయుం౦డి జరుగ వలసిన వానినన్ని టిని దాను నిశ్సయించిన 

కాలములో జరిగించుచుండగా - ఈ విధముగా నెందుకు జరుగ 

చేదు, ముందుగా నేల జరుగ లేదు _ అని తర్కి_౧చుటయీాశ (ర 

తెత్తెషము నెబుగని బాలుర (ప్రసంగమగును, కావున చేవుని 

నమ్బి, ఓర్పు వహించి, దై వనంకల్పము లెంతఅద్భుతముగా 

జరుగునో గమనించి ఆనంద పరవశుండవు కమ్ము. 

29. నీకు కోపముండవలసిన అవసరమెన్నడు నుండ 

రాదు. నీకు కోపముగలిగెనా, నీవు వ్యక్తులను నమ్మి "దేవుని 

నముం్రట మానితివన్న మాట. వ్యక్తు లస త్యదృశ్యములు,క ర్వ; 

నత్యము 'దేవుండొక్క_ండే, అజ్ఞానద్య ఫ్టీకి భిన్న వ్యక్తుల తృశ్య 

ములు గోచరించును. అందుచే వ్యక్తు లనుకూల విరోధ ఛావ 

ములు (పడర్శించినపుడు సిన రాగ చ్యష రహితుండ వై నిశ్చల 

ప్రసన్న చిత్తమును జూపవలెను. బెవుండే సర్వమను విశ్వా 

నము నీ కపుకు స్టిరపకును రాగ ద్వేషములజ్ఞానమువలన 

జనించును వానిని సీవు వొందితివా, ఫలితేములై న అవాంధిత 

దుఃఖము లనుభవింప వలసినచ్చును. అందుచే చేవుయే 

సత్యము, వ్యక్కులనత్యదృశ్యములని నమూము, 
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80. చితృశాంతి, ఆనందమనగానేమోా తెలిసికొన 

వలసియున్నది. శాంతియే ఆనందము; ఆనందమే శాంతి; 

రెండునొక శు, శాంతి వినా ఆనందము, ఆనందము వినా 

శాంతియు నర్లరపీతములు. అశాంతిగ ల చోట నానందమెట్లు౨ 

డును? ఆనందేముగాక దుఃఖమున్న చోట శాంతి యెట్లుండును!? 

మరియు సని శాంతియు నానందమును నెన్నడును జెడనివై 

యుండవ లెను. స్టిరమైన శాంత్యానందములు స్థి సిర మైన వస్తువు 

నాశ్రయించియుండును. ఎన్నడు మారు లేనివాడు భగవా 

నుండే. ఆత. పర మాతృ, పర(బ్రహ్మయు నాతండే, పర 

మాతయందు భక్తి నేక జ్ఞానము మనకున్న చో నిర్వికార 

హాంతియు నానందమును మనకులభించును. అదియే (బ్రహ్మ 

జ్ఞానము, ఆతైదర్శనము. పరిపూర్ణ భక్తియు ననిఇప్ప 
వచ్చును. 

81. మకణమనగా బాహ్యాన్టూల శరీరమును వినర్జిం 
చుట. సూత కారణ డేహాములుూ నిలిచియే యుండును, అవి 

బా ప్యాం్యద్రియములకు గోచరింపవ్రు; బా ప్యాం[ద్రియములకు 

గోచరించునది స్టూల బహ హా మొక్కే, అందుచే స్తూల థ్రరీ 

రముహోవుటతో, స్థాలద్భపఫ్థి కది మరణము; దుఃఖమును గలి 

'గీంచును, సూతకారణడే హములు జ్ఞ జానకి ర్శ బలము ననున 

: రించి, లోకాంతెం ములలో సుఖదంఃఇ్ష ము లనుభవించి, అనం 

తనము మరల పాల దేహమును బొందును, నూర్గజ్ఞానియైన 

వానికి, సూత కారణ శరీరీములును నశించును. అప్పుడాజీవి 



15 

తానాళ్శ్ళనుండి వేరుకాదిని తెలిసి ముకృం 2, కాళ తొానంద 

నాంతులను పొందును. 

92. _ నీవు చేయవలసిన పనులున్నవి; అవి జరుగుట 

లేదు, అనుకొనినరీతి జరుగుట లేదు. అందుచే చిత్త శాంతిషుడి, 

కం౦గారుపడివిపాద్యగ స్తుండ వగుచున్నా వా? అననరము లేదు, 

మొట్టమొదటి సారి గర్భాదానిప్రు గదిలోనిశేగి, నీ (ప్రియు 

రాలిని గలిసికొనినప్పటి (పజ్వలితోత్సాహముతో నీ వుండ 

వన్సును. ఒక తెనము చాలు, భగ వాన? డన్ని నిర్హ యములు 

పనులు చేయుచున్నాండు. భగవానుడు నిగ్లయించిన కాల 

ములో నవి జరుగును, భగవానుని నమ్మి యుండుముూ,చాలు! 

సర్వము నీ కనుకూలముగా జరుగుట మాచి ఆశ్చర్య కంపి 

తుండ వగుదువు. 

88 నీ విషయము లోగాని యితరుల విహయములోC 

గాని జరుగుచున్నవి చూచుచు (ప్రశాంత మనస్కు (డవై పారి 
స్మరణ నంజూత భాప్ఫు నేత్రుడవై ఆనందించు కు స్న్ర్ర 

మే మవలసినపని, దేన్రుండన్ని యు స్వయముగా దన నంకల్బ 

మా[తముచెే నడవుచున్నా 6కు. ఆయన (సజ్జ అ(ప్రమేయము, 
ఆయన శక్తి అనంతము, ఆయన యోగ్యత పరిపూర్ణము. 

అయనను సీవారాధించు చుండగా నీకే విధమగు జాని, చావ, 
మనో వె కల్యము, దు ఖము న్న్నడు నంభవింపవు. నీ భక్తి 

. చివ్రప్పమెన చో నీకన్ని శుభములు, సౌఖ్యములు చేకూరును, 
ఒని2తకంకు నేమి కావగాను ? 

న్ 
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84. జీవితార్థ రహన్యము, లేక సృష్టి రహాన్యము, 

"లేక భఛగవత్త త్త్యము పరమ విచిత్రమైనది. అడి యెట్టిదనగా, 

మనము ధరించు జంబెము నిద్దురలో నటునిటు దొరలుటనలన 

ముడులుపకును.వానిని తొందరగా విషృంబూనుచో జందెము 

శతేగిపోవ్రును, నూత సాముగా6 బరికించి, ఓర్పుతో నాక క్రీలక్ష 

మైన ముడిపిప్పిన చో లం కలన్ని యు. 'దెగివోకుండ విడివోవును, 

అటులే జీవితసమస్య. కీలకపఫు లంకె లేక ముడిని విపినచో, 

ఆన్ని ముడులు విడిపోయి, జన్మార్థర హన్యము బయట పడును. 

అపుడే శాంతి సౌఖ్యములు లభించును. కిలకపు ముడిని విప్పు 
టకుదె వాను(౫ హాము కావలెను, దైవానుగహాము డై పా 

రాధన దీశ్షచే లభించును. 

కిక. జీవితమునకు. గీలకము టేవుండు, దేవు నెటుగ 
కండ(బతుకుట గాఢణాంధకార జీవితము, భగనంతు నెరిగి 

జీవించుట సర్వము స్పుష్టమై గోచరించు రవికాంతిలో జీవిం 

చుట. అప్పుడది దివ్యజీవితెమై, అఖండానందమయమై, వున 

రన్న్మాది దోవరహీతిమై చెలయాగలదు,. ఈ కీలకము నెటిగిన 
వాడొక్కడే తెలివై నవవాయ, వీరుడు, ధీరుడు ధన్యుండు. 

పూజ్యుండును, మిగిలినవారు యిమునిరాక కె యెదురు చూచు 

వాే! చర్వతిచర్యుణముగా జన్టుమురణముల చక్రములో. | 

దిగి నలుగుముందురు. 

85. ధి్రిమార్షమున వర్శించుటకు బుద్ధిపుశ్లైనన7ో 
నావ్యక్తికి దై వక్ళప క లిగనన్న మాట ; వలన ధర్హ్రవర్తమున 
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దై పోద్దిప్థవర్శనము. “దేవుని కిష్టములేని వ్యక్తిని దన నమో 

పమునకు రానియంకు, వ(క్రకుటిల బుట్టి నీకున్న చో ఏయెడ 

దేవుని కిష్టములేదని నఎష్ట్రము, దుర్భుద్దులు బేవునికి దూర 

స్టలె నకల దుఃఖము లనుభవింతురు. కావున ధర్భయుక్కము 

లగు భావ వాక్క_.ర్భులుగ లవారు థన్యులు. వారికి ఛఇగవం 

తుని కృప కలిగినదన్నమాట. అట్టివుణ్య పురుషుల ఉనికిచే 

లోకము పవి(త్రమగును. 

87, హిందూ వముతమనగా మానవత్వము నమ్మి 

దైవత్వమును సంపాదించుట; భగవానుని పాదపద్దుములు 

పట్టుకొని, మోతుసా(మాజ్య కిరీటమును ధరించుట, వణిక 
సుఖలేశమును తృణేకరించి అవ్యయానందమును న్వీ$ రంచుట 
చిల్లిగవ్వనిచ్చి రత్నహారమును గాంచుట, భ క్రివులకతి బాప్పు 

బిందువులనిచ్చి అమృత భాండమును సంపాదించుట; నశించు 

దానినిచ్చి, అవినాశ పదని నాకమించుట.._ ఎంత అద్భుత 

మగు విషయమో! అనిత్య పరిమితోపాధి ' నర్పింది. స్గ్యె 

పర మాత్మ పదవిని సాధించుట _ ఎంతమపాదాశయనోూ! 

ఇట్లు సాధించు#ే వేదార్థ రహాన్యము. 

88, వాజ్బుయతపస్సు చేసి సిద్ధి గాంచిన వారికి నిరతి 

నయసుఖము లభించును. నత్యెమై, మృదువై, అను ద్వేగ 

కరమై, (వీయము హితమునైన రీతిగా మాటాకుట అనేక 
జనుల తపఃఫలము-దీనికమితమగు నోర్పు కావలెను, ' మనకు 
నన్ని పీతులు ముఖ్యులు నైనవారు మనయెడ ద్వేషము 
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గలవారు పలుకు పలుకులు ములుకులై (గుచ్చుకొని బాధిం 

చును వానిని సహీించుటయీకాక, వారియెడ మృదుమధుర 

సత్య వచనములను నేప్పతో నోడ్పుతో. బలుకచేర్పుటయు 

నొక గొప్ప తపస్పే. అట్టి తపస్సులో సీళ్వరారాధన మేళవించి 

సులభముగా? దరింపవన్చును, 

89. లోకములో నెల్లరు కష్టము నంభవింపగాం, 

దలమోదుకొని, గుంజెలుచాదుకొని రోదింతురు. కారణము 

చిన్న చే; దేవుని నమ్ముకండు కే వేపకారణము లేదు. దేవ్రునేల 

నమ్మరు? నమ్ముట లో6గల దివ్యానందమును చవి చూడ 

కుండుకు, దుఃఖానుభవ మభ్యానమై సౌఖ్యము సులభ 

సాధ్యమని (గహింప లేక, భగవానుని సరిగా నమ్థకుండు మే... 

40. అనుభవైక 'వేద్యమయినది భగవంతుని కృప, 

అదమాబలతోం. జెస్పుట కందనిది. భగవత్కృపు, భక్షునికిం 

జతే ప్రసాద మను్నుగహించును. చితృ(ప్రసాద మనగా దత్తు 

ల్యా నందము; తెత్తుల్వశాండియు లేవు, ఎన్నియున్నను చిత్త 

(ననన్నతి లేనినాడు సుఖముండదు, అన్నియునుండి ఐదవ 

తనము లోపించునటులే. స్వస్తివచనము "ఒమ్ శాంతిః. అని 

ఇెప్పంబడెను. ఓమ్ అనగాంబర మాత్మ; పర మాత్మయే పరమ 

శాంతి ఆనగా నానందము, బేవుం డనంకొనందసాగరము; 

అవ్యయ శాంతినిలయము. దైవ కృప లభించుటనగా నా బేవు 

ననంతేమైన శాంతా నందామృతి సాగరములో నీదు 

— 

లాకుటయే, 
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41. “వమచ్చితృన్సర్ణ దున్గాణి మత్స్య సాదాత్త్స 

రిమ్యసి.” “నాయందు. జిత ముంచినచో, నాకృపవలన నర్వ 

క్లిష్ట పరిస్థి తుల నధిగమింపం గలనవు' ? (క్రీ) కృష్ట ఛగ వానుని 

వాక్యము. న నక లకష్ట్రములనుండి రతుణ మిచ్చుట యను మప 

భాగ్య నునుగహీంచుట కెంత స్వల్పమైన పన్ను వేసినాండో 

భగవానుండు? “సీను నీ చితనును నాయందుంచు.” అంతే 

సీన్ర చేయవలసినపని. ఎంతిసులభము! ఇంచేమి (శమయున్నది? 

ఎంత అల్పబుద్ధియైనను 'జేయ.వద్చును. ఫలితమో, నర్వ 

లోకాధిపతియగు భగవానుండు నీకే కష్టములేకుండ రతం 

చును. డై వకృపకు మితిలేచే! 

42. “తమేవ శరణమ్ గచ్చు సర్వభా వేన భారత 

తత్స) సా దాత్స రామ్ శాంతిస్థానన్ు (ప్రాప్స్యసి శాశ (తమ్ 

“ఆభగవానునే శరిణువెందుము; లేశ మాత్రమును 

నంశయింపకుము. సీకాయన కృవ కలుగును. దాని వలన 
శాశ్వత శాంతిస్థానము లభించును.” గీతావాక్యము చేను 

నను[గహమెంత సులభము, నీ చిత మాయన కర్పింపలేవా? 

పనికిరాని తుచ్చవిషయము లన్నిటి కీచ్చుట లవాటుపడి, "దేవు 

నంతటివాని కిచ్చుట మాని, నక లదుఃఖము లనుభవించు కేమి 

తెలివి? వెంటనేబుద్ది మార్చుకొని ,దెవాను[గ హా మార్జింపుము. 

43. చేనవరో తెలిసికొనుటకుముందు నేనేది కాదో 

తెలిసికొనుట సులభము. చేను చేహమునుగానుు, చేను మన 

స్పునుగాను; ఇం[దియములుగాను, బుద్ధినిగాను; ఇవి పోవు 
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చున్నవి, నేను పోవుటలేదు. నేనులేని కాలములేదు, అనగా 

నేన వినాశమగు నాత్శనరూపమును, ఆత్మ (తికాలా బాధ్యము, 

ఆత్మజ్ఞాన మనగా నన్ను చేను చెలిసికొనుటయె. నేను పరి 

పూర జ్ఞానానంద శాంతి నస్వరూవుండను. అనంత బల శక్తి 

స్థెర్యములు నాలక్షుణములు., నానంగతి నాకు డెలియక 

యేడ్చుచున్నా ను. నన్ను గూర్చిన జానమజానమువే నావరింపC 
a డు 

బడినది, దాసిని జ్ఞానముచే దొలగించుకు మోతుము, 

44. పాపముక్కు_వగా నిలునవయున్న వారికి సద్బుద్ధి 

పుట్టుటంత సులభముకౌదు, వారిబుద్ది వ(క్షగతులనే పట్టును, 

వాగిభావములు దోపు దూవీతెము'లె యుండును వారి పనులు 

హెయములై నడచును. వారిని దూవి.౦చి మందలించిన చో 

శత్చిత్వము బూనుదురు, ఉఊరకున్న చోం జాము నిర్ణోషుల 

మని భావింతురు. వారిని భగవానుంజే నముచిత శితునిచ్చి 

బాగుచేయును. వారిని జూచి మనము వారివలెనెన్నడు వర్తింబ 

రాదను పాఠమును నేర్చికొని దైవారాధన తత్పరులమై 

తెరింపవ లెను. 

45, మనత్శ్మాంతి నిలుచుకుట్లు? ఇదిగో ఉపాయ 

మున్నది, అతిసులభమైనది. నీకు గలిగిన చిన్నవి చెద్దవి నమ 

స్యలను, నెంటనే భగవానుని కొప్పుగించి నిశ్చలముగా 

గూర్చుండుము. సీవట్టైపఎగించుటవలన నేమి జరుగును? 

సీన్ర (త్రికరణశుద్ధిగా నట్టాపఎగించు చో, భగవానుండు వానిని 

స్వీకరించి పరిష్క_రించును. నీ కాహ్లాదము, నానందము, 
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అఖ౦డశాంతియుం గలుగురీతిగా సీనమన్యలను పరినస్హరించును. 

సర్వల్నోకెక నాథుండు అనంత దయాసాగరు(డ్కు భక్తుల 

నను(గహీంచుటలో నర్వకాల సంసిద్ధుడునగు భగవానుని 

పరిస్కారములలో లోపములుండునా? బేవుండు సర్వత్ర, 

నర్వ వేళల నిన్నురవ్,0ప సంసిద్దులటతచై యుండగా లోటు 

వచ్చునా 2 

46. ఒక గొప్పవిషయము మనము నేర్చుకొనవలసి 

యున్నది. అది దేవుని నమ్ముటలోని గొప్పర హన్యము, అంతః 

కరణశుద్ధితా నమ్మిన యెడల _చైవకృప తప్పక కలుగును, 

దానికి ప్రత్యక సాత్యుమున్న దా?ఉన్నది, మనశేవో కొన్ని 

పనులు గావలసియున్న వి. ధనమో, పదవియో, యితర వస్తు 

వాహనాదికమో మున్న గుసవి. మనము దేనుని నమ్మితి మను 

కొంటిమి కాని అది జరుగలేదు. మనము నమ్బిణిమే, యేల 

వాంఛానిద్ధి కలుగలేదు? కలుగునా, కలుగదా? ఇచటనే 

(సత్యతసాత్యుము కావలెను. ఓర్పుకావలెను. దేవుండు నిక్ష 

యించిన సమయమున మనము కోరున నెంతగొప్ప కార్యము 

లె నను, క్షిషమైన వైనను, దేవుండు తణకాలమున జరిగిం 
౧౧ లుచ. 

చును ఓక్పు, నమ్ముకమునున్న అపజయముండదు. 

47. _ ేవుండేది యెందుకెపుడు చేయునో నీకంటెలిసి 

తీరవలెనా? అట్లు తెలిసికొను సామర్ధ్యయు నీకున్న దా? దేవం 

జేభావములతో నేది చేయునో సీకుం చెలియక పోవచ్చును. 

అవి విజ్టూరముగా స్ు గనిపీంపనచ్చును. ఆశాభంగము 
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కలిగింపవచ్చును; మనఃకోోభకారణయుగా వచ్చును. కాని 
సీవనుకొన్నపను లనుకొన్నరీతిగా చేన్సండు జరిగింపకుండుట 

నీకు మిక్కిలి (కే నున్మ_రమని నెమదిగా. దకువాత బోధ 
పడవచ్చును, వెంట నే బోధపడ వేదని చేవునిం దూలనాడకుము, 

నమ్ముట మానకుము, పిచారింపకుము, కలం చెందకువము?, 

అన్నియు సవ్యమ్ములైై పరిణమించుటజూచి, నీవే ఆశ్చగ్వ 

పడుదువు. 
48. _ దేవుని మరచిపోకుండు కార్యక్రమము నిరా 

ఘాటముగా జరుగచుండజగాం డిక్కి నపనులు నీ వేమి చేసినను 

చేయకున్నను సమానమే, సర్వకాల సర్యావస్థలలోను నర్వ 

కార్యములు దేవుండే చేయుచున్నా (డు సిచేతం గొన్ని పనులు 

దేవుడే చేయించును, కొన్ని మానిపించును. నీవ్రమ్యత్రము 

"దేవుని పాదములు వి వకుండ భక్తితో నా్మశయించిన చో 

క్రారాగ చేమ భారమా మున స్వీకరించును. అంతకం"కు నీకు 

వలయున చేమున్నది ? అందుచే చేమిశేయుము, మానుము 

చేనునిమా(త్రము మటువకు, వముబువకు, మటువకు. 

49. నేనాతిన్వరూవుండనని నమ్మి గస రించినచో 

మనస్సు నన్నెన్నడును బాధింపలేదు. మటేయు మనస్సు [క్రమ 

ముగా హరించిపోవును. మనస్సు నేనని నమ్మికివా, అదినిన్ను6 

బెట్టని బాధలుండనవు; సకల దుఃఖమునకు మనస్సే కారణము, 

మనస్సు నాత్మవశ మొనర్చిన చో నీ వాత్తుబుద్దికలిగి తరింతువు, 

50. అందరు నీలోకములోనికి వచ్చుట, పోవుట 
కొలజశే, నీతం(డ్రితాత, వానితండడి, వానితెం|డ్రితాత- ఎంత 
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వెనుకకు. బోవలనోో అటులే నీకొడుకు, మనుమడు వాని 

కడుకు, వాసికొడుకు, వాని మనువుకు - ఎప్పటివలుక్రో,_ 

అందరుపోయిరి, వోవనున్నారు. ఈ యనంతమైన గొలుసులో 

సీవొక లంక్కె -ఈ మహాసాగరములో నీవొక సీటిబ్యూవు 

మా।తిమే. ఈ గొలుసు కదలుచున్న ది; తాత్కాలికముగా 

భా9ంతివశమున నిశ్చలముగా నున్నట్లుతోచును. నిలుచుటకు 

వీలు లేనిచోట చేను నిలుతునను (బాంతి యెరిగి తొలగించు 

కొని, శాశ (తముగా నిలిచి, సంపూర్ణ సిర శాంతిసాఖ్యము 

లీచ్చు నృష్టి హెతు భూతుండైన పరి మాళ్ళు నా(శ్రయించు 

టకం బూనవేమి? 

"ర1. ఆరుమానములనుండి కదలుచున్న దంత మొకటి 

ముఖ(పమాళణములో నూడ్పోయెను, వీనరంత వాధెట్ట లేదు. 

మరణకాలమున బే హమిట్లూడిపోవ లెను, అదియెంతపుణ్యమెో! 

కాని చాలమంది దుర్భర యాతన లనుభపించి, తమనన్ని 

పితులకును బొధలుకలిగించి. మరణింతురు. పాపమే దానికిం 

గారణము. ఎండినఆకు, పండినపండు, ముచిక. పట్టుూాడి [కింద 

సడునట్లు, మన బేహములు పడిపోవలెను. ఇట్టి కొర్కె తోం 
(బతివ్య క్రియ. బాపవినాశ మును, పుణ్య సముపార్ద నమును 

జేసికొనవలను, దీనిని గుర్తింపవా? దుఃఖము తప్పదు. 

52, అన్నిటికి గర, యేకాక, యేకెక కర్త భగవా 
నుండే, వపసియు నాతడు జగ త్క ళ్వ్యాణమునకు వ్యతి రేక 

ముగాం చేయయు. అగుచోం గొందరను బాథధించుట లేదా? 
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ఆతడు పెట్టు బాదలన్నియు జ్ఞానోప దేశ లాభమిచ్చు టకే, 

భగవానుని గుర్తించి, భక్తిపరులె యుంకువారికి బాధ 

లుండవు; ఏ న్వల్పముగానై నను గలిగిన చో బ్రార్థిం చిన చో 

వంటనే వాసిని. దొలగించును. అందుచే లోకక ఖభ్యాణ ఒద్దు 

డగు పర మేశ్యరు. డిలోకము నెల్లప్పుడు పాలించుచుండంగా 

భక్కు లమనితలచు వారు మనశాంతి నేలచడంగొట్టుకొనవ లెను? 

పాపములున్న వా, భగ వానుని కీరించి హోనగొట్టుకొనుము; 

బాధలు కలిగనా? జపముచేసి తొలగించుకొనుముు ఇదిపరమ 

సత్యమని, చేసిచూచినంటెలియగ లదు. 

రవి, అమ్మయ్య ! డేవుండున్నా (కు౫ నుక నరపోయి 

నది; చేవుఃడే లేకున్న చేమగునోే! ధర్భర క్షణమును తు, చ 

తప్పకుండ సమకూర్సు దీక్ష, ౩ క్రి, సామర్ధ్యము, అనంతి కృప, 

పరిపూర్ణ ముగాంగల పర మేళ్యరుంయన్నాండు; భయము లేదు, 

హాయిగా, సొ్టచారముగా నుండవచ్చునని, మానవుడు 

(బ్రహ్మానంద భరితుండై సుఖింపవచ్చును. జగత్తులో 'దేవుసికిం 

'జెలియకుండగా, చేను ననువుతి లేకుండగా నేమియు జరుగదు, 

జరుగుట కవకాశములేదు, అట్టి దేవుని పాదపద్భవబు లా(శ 

యించి, భక్తితో భీతితో (బతుకువారికి బాధలుండవు, 

54. ఏ వస్తువునుగాని. పాణినిగాని, మానవునిగాని 

చూచినను బెవ్చండే గోచరించుచున్నాండు. ముఖ్యముగా 

మానవులెవరై నను. ధనికుం2ై నను దరి[ద్రుండై నను, పండితుం 
జై నను పామకుండై నన్ఫుచ (క వ ర్తియైనను, వా మాన్యుం మై నను, 
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(పతివ్య కిలో "నే వోయొక లోపము పెట్టి, యిడ్పించి భగ 

వంతుండు తన్నున్గ్మరింపం జేసికొనుచున్నా (గు, నరించు 

వరకు నేడించును; వాంటడే భగవానుడు ఆతండే లేకున్న 

యెడల మనమొకరి నొకరు కొరికి తినివేయుదువు. భగ 

వానుండందరను పాద్దులలో నిలుపుచున్నా (డు, 

55, భఛభగవానుం డనేక సమస్యలను గల్సించి, 

భకులె విసనరుచున్నాండు, భక్సుండు కీలకమెరుగవ లెను, 

తన్నప్తె నమన్య లను బువ్వినవాండు దేవుడే, మరెవ్వరు గారని 
నిన్సంశ యముగా (గహించి, వె న్వెంట నే తనె వె -బడినవానిని 

తిరిగి చేనునివె వనరవలెను, కాని చేవ్రుడు వినరినంత 
"వేగముతోంగాని, బలముతోగానసి భక్సుండు వినర లేండు. 

జయము బేవునిదే యగును, కాని శుద్దభ క్రి తో మనము మన 
సమన్యలను బేవునివై వినరిన వో ఛగవానుం డవుడు మనకై 
మృదు మధుర, శుభకరములై న పరిప్కారములనే మనా 

వినరి శాంతి సౌఖ్యములను చేకూర్చును, 

56. “శివం డాజ్జ లేనిడే చీమకుట్టము.” ఈసా మెతలో 
గొప్ప విశేషములున్న వి. దాని యర్ధమిశ్వర నంకల్పము 
చేతనే నర్వము జరుగుచున్నవి. పండుటాకు రాలుట మొదలు 
(పళయము సంభవించు వజకు, లోకములో జరుగుచున్న 

వన్నియు సీశ్వరనంకల్పముచే. జరుగుచున్న వే, జీవులు 
నిమిత్తమా(త్రులు, వకైక కర్త యీాశ్వరుండే. ఈశ్వర 

క_ర్భృత్వ మెట్టిది? ఈశ్వరుండు నర్వతో ముఖ పరిపూర్తుండు; 
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ఆయన పనులందుచే లోపరహీతములు. జగమంతయు నట్టి 
యీశ్యర నంకలుముచే నడచుచున్న సత్యము భ క్షజనులా 
నందింప వలసిన మహాభాగ్యము, అట్లి భగవాను నాశయించి 

(బతుకు వారికి లోపరహితము, సుఖశాంతి పదమునగు జీవి 

తము సిద్దిా-చుచుండగా సింకవిచార మెందుకు ? 

57. క్షణికమైనది జీవితము, అనగా మృత్యు వేశుణ 

ములోనై నను తటస్టింప వచ్చును. "ఏమి జబు లేదే! నిన్న 
మాటాడినాంయు భోజనము మామూలుగా. చేసినాడు; 

చేయకు మృతుజయ్యెన”ని మనము పలుకు చుందుము, (పతి 

వ్య క్తియుం దనిసంగతియు నిట్టి చేయని గుర్తించి అతివేగముగా 

దైవరతుణ (ప్రాప్తికి వలయు చర్యలు తీసికొనవలదా ? 
రర, కోటివిద్యలు రావచ్చును; కోట్లధనము లభింప 

వచ్చును; కాని కర్చప్టభగ వానుని పాదపద్ర్తముల వై దృష్టిని 

కం ద్రికరించి, నిశ్చల భక్తితో జీవించు మహాభాగ్యము లభిం 

చుట ముఖ్యమైనది. ఇది నిరవధికాభ్యానమును గోరును, 

మనస్సులో ఛగ వానుని దివ్య పాదముల క(గస్టానమిచ్చి భజం 

చుటభ్యసించి, గర్భ లౌర్హ్టం మైన | నట్టివ్య కి కిహాపర సర్వ 

సౌఖ్యములు సిద్ధించి తీరును. 

59, ఎవరుధన్యులు ? పర మేశ్వరుని పరమవిశ్వాస 

ముతో నర్చించి జీవితము గకుపంబూనని వారి దార్భా 
గ్యము, దానివలన గలుగుదుర్షశిలు, సంవ్లోభములు వర్ణనా 
తీతములు. కాని ఛభగవానుం కీవిధముగా దు ర్లశలు కలుగజేసి, 
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యెడ్చించి తనయందు భక్తి కలిగించి, క్రమముగా రహీం 

చును. అందుచే, దుఃఖమునిచ్చు న్ధిక్షణో నిమి త్రము లేకుండ 

ముందే మేలొ_ని అచంచల వ శ్య్వానవ లో సీశ( రా రాధన 

60. మన నంగతులవరితోడనో వ్పీకొని (ప్రయా 

జన మేమి? వారును మనవ లెనేవోరక మైన బాధలు గలవారే, 

నర్వ(త నిలిచి, యెల్ల వేళల వినుటకు సిద్ధముగానున్న పరమ 

కారు ణ్యమూ ర్రియు, నవ్యయానందమూ_ర్రియునగు భగ వాను 

నితో చెప్పుకొను కెంత సుఖమో! నమ్మి పూజించు వారికి 

భగవానుంకు చేయు నుపకారము, సదుపాయములు, చూపు 

సంపూర్ణాను(గ హాము - నంపూర్ణ ములై యుండును. అది 

జీవితము నర్పించి, అర్చించు భఛక్తులకనుభ వై క వేద్యము, 

వాగతీతమునై నది. 

6l. నాపనుఒన్ని యు దేవుకుదార కృ పామృ తెము 

జూవ్ చేయు చుండగా దర్శించి ఆనందించుటయను భాగ్య 

ముతోం(దిలోక సా(మాజ్యాధి పత్యమును సాటిరాదు. ఏపని 
వచ్చినను, మన నాన్ని గారైన చేవునితోం జెప్పుటచాలు, 
మనన్సులో వనుకొనినం జాలు; చెప్పనవసరముకూడ లేదు. 

అదృప్హవశ మున భగ వానుండత్యంత సమిావముననున్నా డు. 

మనకంకు ముందుగనే మన భావముల నెజబుగలయలలండు. 

నర్వలోక కార్యములాయన తృణలీల నెర వేర్పంగలండు, 
మనకు [శమ బేదుు ఆయనకనలే లేదు, ఈ రహాన్యమెజిగి 
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చిదానంద పరవశులై జీవించు వారెంత ధన్యులో! వారికీ 

నములు వాలే! 

62. శాపాను(గహా సామర్థ్యమును, నిజమైన భక్తులు, 

జ్ఞానులు, రోగులు క లిగియుందురు. వారినోటి వెంబడివచ్చు 

మాటలు నిజములగునుు ఇందు ర హాస్య మేమియును "లేదు. 

భక్కుండు లేక జ్ఞాని పరిపూర్ణ శుద్దుండు భగవదర్పిత నర్వ 

స్వుండు, అందుచే భగవత్తుల్యుండు. భగవంతునిశ క్రి వానిలో 

((బవహించు చుండును, అట్టి వ్యక్తి నవ మానించుబ, 

దూమించుట మున్నగు పనులకు (బూనుకొన్న వారు తమకు. 

దామే నష్టము కలిగించుకొన్న వారగుదురు. భగవాను 

(డిరువురను పరిపాలించును, తప్పుచేసిన వారికి శిత్స_భ కులకు 

రకుఅవెరాఘముగా జరిగించును. శాపమనగాం దప్పూచేయు 

వాకు తేమ్ముదామే శపించుకొను చున్నారు; నత్పురుములు 

తెమ్ము దామే అన్మ్నుగహించుకొను చున్నారు. ఇది బేవుని 

సరిపాలన పద్దతి. 

68. "మూరు చేయవలసిన పనులున్నవి, లేచి వెళ్ళీ 

నలుగురిని కలిసికొని, మాటాడి కార్యసాధన చూచికో 

వలను, కదలకుండ కుర్చీలో గూర్చుండుట బాగుగా లేదు, 

ధర్ధమునుగాద” సి మి(తులు పలుకు చుందురు. “నేను 

కదలుకుందులకు ? (శ్రీకృష్ణ ఛభగవానుండు నాపనులుచూచు 

చున్నాంకు.. నేను కదలవలసివచ్చిన చో నన్ను కృన్ణుండే 

కైదుపును; నేనుకదల కుండ నాపనులాయన చేయగలడు, 
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ఆట్లు భక్తుని సనులాయన స్వయముగా. జేయుటాయన కెంత 

యోయిష్ట్రము, మజియు నాయన విలానము ననుసరించి 

నిన్ను(గదువును, నేను కదలుటలేదు, మానుటయు లేదు, 

(ప్రస్తుత మాక్ళమ్ణుండే నన్నుంగదల కోండ 6గూర్చుండం 

బెళ్టైను. కారణము తెలియదు; వలయుచో నీన్ర కన్ను నే 

పోయి అడుగుము. 

64. వ్యావహారిక జగత్తులో రాగ చ్వేపములు, కామ 

[కోధములు, తప్పవు, వలన, లోకములో నత్యధిక నంఖ్యా 

రులు కాము[కోధాదులకు వసులు, కాని జ్ఞాని కాందలచుకొన్న 

వాడు కామ్మక్రోధాదుల కెన్నండును వశుండుకారాదు. 

అందుచే నాత6ండు వ్యాహారిక జగత్తులో మెలగునపుడు మాసి 

మైయున్న చో వ్యవహారములు చెడును. కామాదులకు 

వఘండుగాకుండ వానిని జూపవచ్చును. వానికి వశుందై 

కామూదుల6 జూపిన చో నజ్జుండగును. జ్ఞానియె, అవనరోచి 

తముగా, జిలేందియుంటై కామాదులం జూపకన్న వ్యవ 

హార భగ్నత కలుగును. అందుచే నాతండు లొ పలజ్ఞాని, 

నిన్సంగుండు.. నిర్వికారిమై వెకి అజ్ఞాని, న_క్షచిత్తుడువలె 

వర్తింప వలెను. 

65. అణ్వ నస్రు (పయోగ భీతియున్న డి; జనాభ 

మితిమోరీ పెరుగు ఫతి_ఆర్డి కముగా దుస్థికి-మున్న గునలజడులు 

లోకములో శాంతిని జెడింగొట్టు చున్నవి, కాని ఛగవంతుని 

రాజ్యమిది, విశ్వమును సృజించి నడిప్రుచున్న భగవానుని 
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 కీనంగతి తెలియదా ? పాలకులకు. (పజా సమాహాములకు 

రాగ ద్వేషములు చింహపెండినందున అణ్వనశ్రు) (ప్రయోగము; 

కావముముసెరిగినంకున కుటుంబని మంత) ణము; కాంచనా 

భిలాహ మితిమోకుటచే నార్ధిక కల్లోలము పెరిగినవి, (ప్రజల 

మనస్త త్త్యళు ననుసరించి, శితుణార్లమై, భయంకర పరిస్థితు 

లాయనయే కల్పించుచున్నా (డు. భగవంతుని నమ్మి, 

మితినెజిగివర్తించు వారికెట్టి భయమును లేకుండ భగవానుంకు 

రవ్నీంచును. 

66. చేటి మన రాజ్యములు (పజల యిహా జీవితావ. 

నరముల నే తీర్చ లేనివై యున్న ని. మానవజాతిని దరింపం జేయు 

జ్ఞాన భివసీ ప్రభుత్వము లెట్లు నముకూర్చం గలవు? (ప్రజలన్న 

వస్తాదిక సంపాదనము కే ఆ ముర్లాయము చాలక కటకట 

లాడుచుండసనింక వారికి (బర మార్ల నంవాదనావకాన మేది? 

(పజల జీవితమ-లో ధర్భ్యా కామ మోతు చతుకిరధ పురుషా 

రముల సాధించు కార్య(్రిమమిచ్చి జాతిని నడవిన వైదిక 

మహార్లు లతెంతగాపవారో! (పజలకన్న న(స్ర్రములనిచ్చు 

వృత్తుల నమకూర్చి, కొంత తీరికచేళూర్చి, చెదరని మనస్సులు 
వారికి నిలివి, ఆధ్యాణ్శిక చింతినమున కవకాళము కల్పించిన 

పరిపాలన మే పూజ్యమైనది. 

"67, ముక్తి ఛాందుట కొక చిన్న కార్యక్రమమును 

జెప్పవచ్చును. నీకుంనో౭చిన పనులు చేయుము; సీక్షష్టము లేనివి 

మానుము, కాని ఒకటి మజువకుమ్వు నీవేది చేసినను దేవుడు 
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చేయించననియు, నేవచేయకున్నను చేన్రుయడు మానివించె 
ననితయూు సమము, నర్వజీవులు చేవుని చేతిలో నుపకరణ 

వూ[తేముులనియు, నర్వము టై వాథధినమై యున్న దనియు. 
సమక బేవుని ధ్యానించుటయు "దేశ్రంజే చేయించును, 
అపూ శు సివుచేసిన చేయినికర్థుల పుణ్యపాపములు నీకంటను, 
ఈ ఒక్క్మ్క_  సూూతము ఆచరణలో? బెట్టిదూడుము. నీవు 
ముక్కు 6 ఈ వగుదువు. 

68 నిజముగా జ్ఞూనవిపానగ లవాండు నంసారములో 
నుండ తే౭శు వలన నం సార ముజ్ఞానవి రోధి అజ్ఞానవా తావరణము 
కాలువ మును, కొట్లాటలను, కష్టనష్టములను, కోటి వికార 
ములను గలుగంజేయును. అందువేతనే పూర్వులు సన్యాన 

మును, ఆరణ్యవానమును (పలిపాదించిరి. జ్ఞానసిద్ధి పోందిన 

వెనుక సంసారము బాధింపంజూలదు, కాని సాధనకాలములో 

సంసారము శత్రువై పనిచేయును, నేటియుగములో నా[శవమ 
సన్యానముుల కవకాశములు లేవ్రుగనుక బాహ్యామున గృహా 
న్థుడై . ఆంతరంగికముగా నన్యాసియై, అత్యంత నైవుణ్య 
ముతో నంసారమున జీవింపవళను. 

69. అన్నిపనులలోను చేనుని దివ్యహ_న్తమును జూడ 
వలెను. -కారణమున్ని టిలో చేనుని దివ్యహా స్తము నిత్యము 
పనిచేయుచున్నది గనుక, లేనిహాస్తమును జూచు (ప్రస క్రి యీ 
లేదు. ేవుని హస్తమును జూచుటనగా దేవుని దర్శించు కే, 
_విశ్వతశత్చయురుత విశ్వతోముఖః. ..” అని వేదము పలుకు 
చున్నది, ఇందొక రహస్యము దేవుని దర్శించుటకంకె.6 బర 
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మార్లమేముండును ? చేనుని దర్శన మా తముచే జన్నజరా 

మృత్యుదుఃఖములే పోవుచుండగా, నంసారములోని వె ల్య 

ములు అనారోగ్య బాధలు, నంకోభములు నశించి, శాంతి 

సౌఖ్యములు సిద్దించునని వేరుగా వచింసలెనా? 

70. జగములో నేమి జరిగినను (శ్రీసృవ్ణలిలలే-; 

జగమే (శ్రీకృష్ణలీల! వలీలకేమి యరమో మనము తెలిసి 
ణ ధి 

కొనంజూలము కాని భగవాను(ఃడు కర్త గనుక ఆయన చేయు 

లీలలన్ని యు గంభీరార్థ ములు కలిగి యుండును (శ్రీకృష్ణ 

లిలార్థము (న్రీకృష్తవ చోమృతము వలననే తెలియును 

(శ్రీకృప్తవ చోమృతము భగవద్దీతయే, ఆయన మన భక్తి 

ననుసరించి, కొందరకు (ప్రత్యతముగాను, కొందరకు (బరో 

శముగాను దెలియ జేయును నీవు తేరింవ 6గోరుదువా? 

వమితటస్టించినను (శ్రీకృవ్వలీలయని గ్రహించి (శ్రీకృష్ణ 
పరమాత్మ పాదారవిందముల నెడతెగని భక్సితో నారా 

ధించి చూడు అద్భుత ఫలితములు గోచరించును. 

71. ఎవరిమనస్సు నొప్పింపకుండ మాటాడుట 

కఖండ ఫుణ్యముండవ లెను, ఇతరులపై రాగ చ్వెషము 

లున్న చో, నీనోటవచ్చు మాటలు రాగబ్వెప. కలుషితేము'లే. 

బాధించును. అనగా సీను జితేర్యదియత్వి మాన్చించినంగాని 

పీత సత్యెవాఘ్మ_ సికు లభింపదు, చై వాన్నుగ హముచే నది 

లభించును, డై వాను(గహా (ప్రా ప్రి పూ ర్యానేక జన్థుకృతి 

పుణ్య రాశియున్న లభించును, కానన ల్లీ ఘముగా (బుణ్య 

భనరాశి నార్జింప యత్ని ౦పుము. 
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72. నీవు భక్తుడవా? అగుచో "ఈపని యిపుడు 

జరుగవలసినది జరుగ లేదు, నా_పయత్నలోపము కారణము” 

మున్నగు వాక్యములు ఇక్తుండవై న నీవుచ్చరించుట-నీవు 
ఛక్తుండవుకావని బుజువు చేయుచున్నది. ఇందలి రహాన్య 
మును భక్తుడు కాంగోరునతండు గుర్తింప వలెను. “వది 

యెప్పుడు జరిగిన నది అప్పుడే జరుగవలెను. ఒకతణము, 

ముందుగాని, తరువాతగాని జరుగ రాదు. ఏలన సర్వమిశ్వర 

నంకల్పము వలననే జరుగును. సీను భక్ర్తుండ వై న చో నిళ్వర 

నంకల్చ్పము ననునరించి యేకాలమున నేపని జరిగిన నది సన్కను 

కూలము, శుభ([పదమునగును.” ఇది పరిపూర్ణ పరమనత్యి 

మని యొజిగిి యెన్నడును మనోల్లానమును దొలగిందు 

న వాంతి వశు(డన్ర కాకుము. 

78. మరణభీతి పోనుటకు డై వఖీతి దివ్యా యుధము. 
టై వభీతియనగా చెనుని కిష్టము లేని రీతి మనమేమైన తలతునో, 
మాటడుదుమో, చేయుదుమోయను భీతి. ఈఖీతి నూటికి నూకు 

పాళ్ళు కలిగి, (ప్రవ ర్హించుట కభ్యసించినచో నీకు ేవునితో 
- నన్నిహితమై(తి యేరఎడును, మై(త్రివలన, భీతి (పేమగా 
మారును, (పేమ పరిపూర్ణ మైనపుడు దేవ్చండు నీవు నేకమగుట 
వలన, నావెనుక, భీతి యుండదు; (పేమయునుండదు. బేనుండు 
దేన్రునికి భయ పడుట, ేన్రండు బేవుని పేవించుటయు నుండవు, 

74. నిత్యము గీతాపారాయణమున్న చోట (శ్రీకృష్ణ 

భగ వానుండుండును, అట్టుండునని తెలిసి ఆరాధించు వానికి 
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భగవానుయు దనలీలలను జూపి, వానికర్ణములు చెప్పీ, పరి 

పూర్ణ (బహ్మూజ్ఞాన డదానమువేయును. అది గీతలో (బలి 

శోకములో నున్నదని చూపును. భాప్యుకారుల భావములు 

భాహ్యకారుల హృదయములను వెల్లడించును; శ్రీకృష్ణ భగ 

వానుం౭డే భామ్యకారుండై శాప్పినచో, (రెకృప్ల భగవానుని 

హృదయము వెల్లడియగును, 

75 సృష్టిలో మహో బలవంతులుగాని, సార్వభ" 

ములుగాసి సివెం[డ్రుకను నఎ్చుశింప. జాలరు; కారణము నీజీవి 

తము (శ్రీకృస్ణార్పితము. (శ్రీకృష్ణ భగవాను నెవండేమి 

చేయయగలండు ? భగవానుండంతవాండు నీకండయె నిలుచుం 

డగా  జగమంతయునేకమై యీమిచేయంగలదు ? ఆభగ 

వానుంకు చి(తవిచిత్రముగా మార్చి సీకే నంపూర్ణజయము 

చేకూర్చును. అందుచే నివేగొడవయు మనస్సులో బెట్టికొని 

చలింపనవసరము లేదు - (శ్రీకృష్ణ భగవానుని నమ్ముట-క లత 

చెందుట _ పరస్పర విరుద్ధములు, ఇది నమ్మి బుజువు చేసి 

కొనుము, 

76. ఈశ్వ రాజ్ఞ "లేనిదే ఆకు కదలదు, వాయువు చలిం 

పదు; రవి చం[దు లుదయింపరు; నీవు కదలుట, కదలకుండుట 

సీచేతిలోని పనియని తలంచుట దారుణ (భాంతి, నీవు కూర్చుం 

డుట్క -లేచుట్క చేయికదపుట, అెప్పవాల్చుట్క, తెరచుట 

బ్రవియు సిశ్వ రాజ్ఞ లేనిదే జరుగవని దృఢముగా నమ్మి, 

యీశ్వ రాను.గ హాము నంపాదించుక్షో! 
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77. ఓ కృష్ల్ణ(ప్రభూ! సర్వము సీనంకల్ప [ప్రభావముచే 

జరుగుదున్నది. సర్వములో - మినహాయింపు లేదు. నేనునేడి 

కుండుట సీ నంకల్పమ్మే నేనెట్లుండ వలెను, ఎట్లుందును, 

వమగుదును ? 'నాతండడ్రి! నీవెట్లు చేసిన నట్లుందును. నీవు 

నన్ను భక్తుని, జ్ఞాసిని, ముక్తునించేయ (బూనినచో నటులే 

యగుదును, స్వ్ర నన్ను నిన్ను. గా జేసిన నల్లుగుదును ఎప్పుడు? 

సీదయ కలిగినచో నిప్పుడే! అడియు సీనిర్ణయమే అంతా 

న్ వే, నేనుసి వేమో ! 

78. తల్లిదండ్రులను గాని, భార్యను గాని బిడ్డలను 

గాని, మి(తులను గాని సమ్బుటక ౦కు భగవానుని నమ్ముట 

వేయిరెట్లు సులభము, అనంతకోటి రెట్లు శుభసుఖ (పదము 

నైన పని, పెవారందరకు మనపై. గొంత (చమ యుండ 

వచ్చును గాని స్వార్గమధికముగా నుండును. దేవుండు చూపు 

నది స్వార్ధరహి తము నంపూర్ణమునగు (పేమ, స్వచ్చ హృద 

యముతో నమ్మిన నాతండు చేపట్టి సర్భమిచ్చును. 

79, చేనునా(శ యించి యింకను బెంగ లెందుకు ? 

నర్వదోపములను దునుమాడి సర్వశుభములిచ్చు అనంతేళ క్రి 

నిధి 'దేవుంతై. యుండగా, నర్వ చేతులుసాచి, రశీంచు 

టకుంగనిపెట్టికొని యుండి ఎదురుమాచుచుండగా (బరిశుద్ద్ధ 

చిత్తముతో చేనునికి నమస్క_రించుటకు సంకోచ మేల? చిత్త 
మిచ్చి స్మరించు కెంత సులభ మైనపని. అన్ని బెంగలు విడిచి, 

చేతులు జోడించి బేవుని నిత్యము (ప్రార్టించుటయే చేయ లేవా? 
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తుచ్చకాంతలతో  సనీహృదడయమును తూట్లుపడంజేసికొని 
దుఃభించుటకు సీశేమి (ప్రారబ్దము పట్టినది ? మెలకువయను 

చీవురు పెట్టి, బెంగలన్ని టిని తుడిచిపెట్టు! చేనుడను చక్ర 
వర్తి యింట యువరాజువల నూనూగుమోనములు దువ్వు 

కొనుచు హాయిగా నానంద(ప్రపూర్ణ హృదయములో జీవించు, 

సీకెన్నడు లోటుండదు, 

80. మనస్సులో (గాలుహ్యము, కలంత, విషాదము, 

దైన్యము మున్నగు నవి (కిములవలెం జిత్త శాంతిని, ఆనంద 

మును కొజికివేయుచుండగా (జూచి ఊరకుంకుట కం#ు 

(గుస్టాదిడాడ్యము లనుభవించుట మంచిది. మనస్సును శుభ 

పరచుకొను కార్య[క్రము మొక్క_కు ముఖ్యమైనది. రాగ ద్వే 

సాదులు, కామ[కోధాదులు లేకుండ జే కొనుము. అది 

సీకసాధ్యమైన పనికాదు; మజియు నత్యంత సులభసాధ్యము, 

అనంతశాంతి సుఖ[పదము., భగవాను నేకైకక_రృత్వమును, 

అనంత (పజ్ఞాన్విత కృపామృతమున్లు నమ్మి భజించుట కారం 

భింపుము. ఇదియే రాజమార్షము ఒక్క_అడుగు (ప్రక్కకు 
వేయకుము. 

81. గంగా (పవాహమువలె, న్వచ్య్భానందమవ్భుత మై 

హృదయములో (|బవేశించి చెకూర్పుహోయి వాగతీతమైనది. 

“నాన్న అన్నియు (జూచును, నీకెందుకు? ఆయన పాదపద్భ 

ములు నమ్మి స్టిమితముగా (గూరద్చుండుము, నాన్న అను 

భగవానుడు అనంత క వపానిధ్సి అనంత _పజ్ఞానిధియు 
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అప్రమేయ బలనంపన్నుండు నగుటచే, నీకెట్టి కష్టము, 

లోపము, అవమానము. అశుభము, హాని, భీతి, మున్నగునవి 

సీదరికి ౧జేరసనీయండ్సు” అను పర మనత్యమును నమ్మి చూడు, 

నాన్నగారి మహిమ! 

582, సీజీవితమును నంపూర్ణముగా భగవానుని 

కర్పించి_తరువాత నీవర్చించిన మాట మజబుచి, మరల నీజీవి 

తము సీకుందోంచినట్లు వాడుకొనం బూనుకొనుట _ చేనుని 
కిచ్చిన సొత్తునపహారించు కే యగును. అది చేనునింట నీవొ 

నర్చిన చౌార్యమగును, చె "ర్యమునకు చికులున్నవి. భక్తుల 

మని అనుకొని పెక్కురీ విధమైన చోరత్యమునకు €బాల్ఫుడి, 
బాధించు శిత్షలనుభవించు చున్నారు, అందులకే భ కుల 

మనుకానువారికి (బరీకొ రూపమున ౧బెక్కుక డగ ండ్లు తట 

స్టించి బాధించు చుండుట మనము చూచుచున్నాము. నీజీవి 

తము దేవునికి దానము చేయుము; దానమిచ్చి నది మణుల 

(బుచ్చుకోొను తలంపు పెట్టు నకుము; దొంగ బుద్దిని విడిచి 

వెట్టి, నర్వమభ సంపత్సంపన్న మైన సరో్ట_త్తమస్థితిని నంపా 

దెంపుము, 

88. నర్భదోవపరిభారకమై సచ్చ పవిత్ర హృద 
యము కలుగుటకు (బర మేశ( రా రాధన మేకై క మార్గము, 

పర మేశ్వరారాధన మే పశమేశ్వరు నారాధించు కోర్కెను 

గలిగించును. ఏది ముందు, వీది వెనుకయను సమస్య లేదు, 

రెండును గలిసి యేకకాలమునినే జరుగుచు విజయము లభిం 
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వణుకు (గొనసాగును. అందు త్తీర్ణత లభించుటయు మోత 

సిద్దియు నేక కాలమున నే జరుగును పర మేశ( రా రాధన మొక 

సారి చిత్తశుద్ధితో నారంభించు కే నీపని; ఆతరువాత నదియే 

నిన్ను స్వవళ మొనర్చికొని, సీయీాశ (రారాధన కార్యక్రమ 

మును మోతసిద్ధి కాలము వణకు మానకుంగునట్లు కాపాడి 

చేయించును. ెన్చనెదుట నిలిచి నీవ నమస్కరించిన చో 

నాతండి.కనిన్నెన్నండును విడిచి పెట్టండు ! 
ళం 

84, భగవానునితో నిట్లు నంభావణ జరివితిని. 
"దేవుండు "ఏమిరా తప్పుచేసితివి?” నాజవాబు; " నేనుతప్పు 

చేయలేదు.” నేను చేసినది తవ్ర్రైన నీవేల చేయించితివి ? 

భగవానుని జవాబు; "అయినచో నొక మంచిపని చేసినపుకు, 

నేనుచేయ లేను, భగవానుడే శోయించెనని పలుకుదువా?” 

నాజవాబు; “అనుమానము లేకుండ నటులే భావించి పలుకు 

దును. మజియు నా బాధ్యతను పీక పహృాదయపూర్వకముగా 

నొపఎంజెవిఎ వేసితిన్సి నేనిక (దప్పు చేయకుండ (జేయు భాధ్యత 

సీదై యున్నది. ఇంక నేను చేసినజెల్ల మంచిడే కావలెను; 

పీవు చేయించిన డానిలో 6దస్వుండుట కవకాశ మేది? దేవుండు 

చేసిన, చేయించిన డాసలో (దప్ఫుండుననుట మసాోపాత 

కము.” "ఈదీకుతో నీవున్నచో, సీకెట్టి దోషమంటదు” 

చేవుని తుదిమాట ! 

ర5. అనుకూలవతియగు భార్య గలుగుట యనునది 

అసాధ్య ములలో నొకటి, భార్యా భర్తల మధ్య మందు నెల 
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కొనియుండు (పమయనునది స్వార్ధ కలువీతము గాకుండ 

నుండుట కవకాశములేదు. స్వార్ధ (పయోజనముల ఆను 

కూల్యముల నననరించి భార్య అనుకూలవతి, భర్త 

(వీయుండునై. వ ర్తింతురు. దెహిక సుఖాపేతపై నాధారపడు 

(పేమ సిర ము, పవి(త్రము, సంపూర్ణము కాంజూలదు, ఏకొలంది 

కొటుంబములలోనో అరుదుగా (దపస్సు, దైవభక్తి, ధర్ధ 

దీక్షయు (జిన్న నాలో నుండియు సుఠశిక్షీతము లై వ ర్తించునో, 

అచట (గొలది మంది వ్యక్తులు, (పేమలేశము చూపుట 

కవకాశము లేకపో లేదు, అత్యధిక నంఖ్యాకులలో (పేమ 

యిచ్చిపుచ్చుకొను కూరగాయల బేరమే. 

86. భగవాను నిట్లు (పార్టి ౦ప వలెను; "నామనస్సులో 

నేభావములుండుట వలన సీకృ్ళప నాకు లగలుగునో అట్టి 

ఛావములనే ఆండనిమ్ము; నిన్ను మరచి, న్కృప "లేకుండ 

(జేయు భావములనునామనస్పులో (జేంనీయకుము. ఆపని నీచే! 

చేను జేయుటకు సమజడ్డుడనుగాను, నామనస్సు నేను చెప్పి 

నట్టుగా వినదు. కామకాంచన సుఖాపేక్షులను, నన్ను నిగ 

హింపు మనుట, ధర్మమా? నీవిచ్చిన గాని నిగ్రహించు 

శ క్తి నాకెక్క_డిది? అందుచే నిన్నే వేడికొందును; నన్ను 

బుణ్యాత్య్రునిగా 6దీర్చిదిద్దుము. అట్లుదిద్దుటలో నాకెట్టి 

బాలు యాతనలు కలుగకుండ దిద్దు ము” 

87. భగవంతుని స్థరింపరు, ఆ(శ్రయింపరు; తమ 

తెలివితో నకల కార్యములు చవేయంగ లమని నమ్మి అది 
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అనత్యమగుటచే దుఃఖముల పాలగుదురు. కాని అట్టివారి 

నెన్నడును నిందింపరాదు. భగవంతుడే భగవంతుని స్మరింప 

౧జేయనిబే తినకు 6దామై యెవ్యరును న్థురింప (జాలరు, 

భగవానుడే ఆ|శయింప .జేసికొని, భ కులనుజేసి వారిని 

దరింప (జేయును, 

55, ఏపని చేయదలచినను దాని వలని సదనత్ఫలి 

తములెట్లుండునో మనకు సమగ)ముగా _ దెలిసికొనుటకు 

వలయు సకలాంశములు మనకు సువిదితేములు గావు. మన 

బుద్ధి థ క్షి పరిమితమైనది; కొన్ని తెలియును; అన్నియు (దెలి 

యను. సర్వాంశ విజ్ఞానరాళి కృస్ల(ప్రభువే. అందుచే మనము 

కృష్ణ ప్రభువు పాడపద్భములు నమ్మి, నంపూర్ణాత్శ నవర్చ 

ణము చేసిన చో, నంపూర్ణ నర్వాంశ సమన్వయ జ్ఞానముచే, 

నర్వక రమైన (ప్రభువు, మనశేది శుభసుఖ|పదవెరా నిర్ణ యించి 

జరిగించును. ఆయన జరిగించినచే మనశెల్లప్పుకు (_శేయః 

(పదమగుననుటలో సందేపాము లేదు. 

89. (ప్రతి క్షణము, (పతి స్థలము (ప్రతి విషయము 

(శ్రీకృష్ణ(ప్రభువు నధీనమై, ఆయన సంకల్ప నిర్వయములతో 

మేళవించి యుండును. ఇది గుర్తించిన వ్యక్తి అవ్యయ 

శాం త్యానంద సా_(మాజ్యకిరీటధారి కావచ్చును. (శ్రీకృష్ణ 

(పభు వెప్పుడేది యెందుకు ౧బజేయించునో ఆచింతయు మన 

కవసరము లేదు. మనము మనహృదయ మిచ్చి ఆ(ప్రభు పాద 
ములనెన్నడు విడువక కూర్చుండుట నేర్చనచో నన్నియు 
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మన కనుకూలములై, శుభ|(ప్రదములై , ముక్తి నిచ్చునవై 

జరుగును. చిన్నపని, అనంత ఫలితము! ఈసాధనమును 

జీవితములో (జొప్పించి, ధన్యుండవై సుభింపుము 

90. స్వేచ్చా (పవృ త్తి కధికారమిరువురకున్నది. 

సై ఏరవిహారి, భ క్రియు కృనిర హంకారి. (1) సైరవిహారి 

యనగా మూష్టు(డు, తుంటరి; నీతి నియమములు గాని దైవ 

భీకికాని లేనివాడు, వాండు స్వేచ్చగా వదర్తించి, నర్భ దుఃఖ 

ముల ననుభవించి, శాశ్వత నరకము ననుభవించును, (2) 

భ కుడు, నిరహాంకౌరి. చేననున డావగింజంతయ్హెన మిగుల్చు 

కొనకుండ, భగవంతునికి సర్యార్పణముచేసి, పరిపూర్ణ నిర 

పాంకారియె జీవించును, అప్పుడన్నియు నాతనిచే ఛభగవానుండే 

శేయించును. అందుచే నాళనిశే లేశ మా(తమును కాలుష్య 

మంటదు. భగవానుండు పూర్ణశుద్ధుఃడు; భక్తుడునంతే ! 

91, ఎవండో మన కెట్టి శ్రమయు "లేకుండ మన పను 

లను జేసిపెట్టుట మనకెల్ల పుడానందము నిచ్చును. ఆళండెట్టి 

వాడైన, నిన్సంశ యము, నిరవధికము సంపూర్ణము, నిష్క. 

లుపమునై న యానందము లభించునో తెలిసికొనుట కష్టము 

కాదు. మానవ లోకములో నెవందై నను, ఎంత ఉత్తమ 

వదాన్యుండై నను వాని శిక్తులు పరిమితములే. మన కోర్కె 

ననగా దుఃఖ వేశములేని అఖండానంద కాంతను మానవుండు 

తీర్పు లేడు. ఇంక ఛభగవానుండొక్క_ండే దానిని 6దీర్వంగలండు, 

నివు వానికి స్వాథీనుండ వై , నిలిచి చూడు, అది ఉత్తమ తపస్సు; 

ఫలితము దై వాను(గహా సంజాత నిరవధి కానందము, 
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92, దూర సామీప్య శ్రబ్లములు రెండు (పక్ళతిలో 

అన్ని వ స్తువులకును వర్తించును. ఒక్క. భగవానుని కవి 

వ ర్తింపవు. అఆతండు సరసవ్యాపిత్వము గలవాండు; సర్వ 

స్వరూపియు, లోపల వెలుపల వంతిట సనిండియున్నాండు, 

అందుచే చేను నెజిగి యారాధింప (గోరువారి కత్యంత సౌలభ్య 

మేర్చడినది. సామిోాప్య శ బ్రమునిచట వర్తింపదు. ఏలన, 

అన్ని టితోనేకమై, అన్నిటి రూపమై యున్న భగవానుని 

సమిపవ ర్తి యనుటయు (బొనంగదు. ఏకత్వము సామీప్య 

మెట్లగును + సామిోప్యము కొలదిగా నైన దూరమును 

సూచించును. ఇంక సర్వ(తనున్న వానికి దూర త్వమెట్లు 

బొనగును? అందుచే చేనుని (జూచుట కారంభించి, నీలోనే 

"దేవుని (జూచి, నీకంకు దేవుడు వేరు కాదని (గహింతువు, 

98. కాలత్రయమందు నెట్టిశ్లేశము లేకుండ ఆనంద 

మనుభవించుచు జీవితమును గడపుట కుపాయ మొక్కశే 

యున్నది. భూతకాలములో జరిగినవన్ని యు భగవానుండు 

వేసిన వే; వర్న మానములో నన్నియు భగవానుడు జరిగిం 

చుచున్నాండు; భవిష్యత్తులో నం తే ఆ; అన్ని కాలములలో 

నన్నియు ఛభగవానుండే అన్నియు 'జేయుచుండగా, నీకు విచార 

మెందుకు? నీకేమైన బాధలున్న వా? పో! ఆయనపాదముల వై 

(దలనోాపి, సీబాధ లా యనతోంజెప్పికొని కన్నీళ్ళు విడిచి 

పెట్టుము. నీకంటితెప్పల తీడియారులోవున ఆయన నిన్ను 

(గహించి, ప, చాధలు తొలగించును! 
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94, అభ్యాక్శిక సాధనవునంగా ననుక్షణము మెల 

కువగా నుండుశు, వయొక్క_తణములో నీవేమరపాటు చూపి 

నను గతసాధనమంతయును గంగ పాలుకావచ్చును. ఇంక 

ముందు సీవనలే చేయలేక పోవచ్చును. కావున ననుతణ 

జాగృతి వలయును. ఒకవేళ సీసాధనకు భంగకిరములై న 

నంఘటనలేవై నం దటస్టించు చో, గుర్తించి, నెన్వెంటనే, 

"హా(ప్రభూ! ఇదియేమి? చూడు” మని చేవుని కెదుట నిలిచి 

చప్పుకొనవలెను సీవట్లు చెప్పుకొనుటయు, నీవెదుర్కొను 

సంఘటనలు తొలగుటయు నేకకాలనమున నే జరుగును. 

95. దంతములు పూర్తిగానూడిన వెనుక నావ్యక్షి 
అలవాటు చొప్పున నములు చుండుట మానడు. దంతము 

లున్నప్పు డవనరార్థము నమలును; లేనప్పూ డలవాటునే 
నమలును.అభ్యానబల మే యీాపనికి. గారణము అదేవిధముగా 

“నేను' లేక “అహాంి చేన్రుని కర్చించివేసిన వెనుక, అభ్యాసన 

వశమున మరల “అహాంి కారము యధాస్థానమునకు వచ్చి 

కూర్చుండి, “నేనుచేయుచున్నానిని పలుకుచుండును, "నేనును 

దేవుని కిచ్చి వేసితినను నంగతి మజచిపోవ్రును చేన్రుని కిచ్చిన 
దానిని మరలం బుచ్చుకొనుట దేవుని (ద్రవ్యము నపహరిం 
చుకుయగును, సాధకుండిట్టి 'దైవ(ద్రోహామునకుం బాల్చడి, 

తానింకను భక్కుండనే యని తలచుచుండుట చెవ(దోహమే 

కాక, అక్చ,వోహామునగును, 
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96. "ద్వేషింపం దగినవారు లోకములో నిజముగా 

లేరు, కొందరను మి(త్రులనుు, కొందరను శత్రువులు గను 

ఛాసింపంజేసి భగవానుడు జగన్నాటక కళా ప్రావీణ్యమును 

జూప్రుచున్నా (డు. ఉభయులలోనుండి 'దేవ్రంజే మి(కామి|తే 

భావముల గలిగించు చున్నాండు, మనకు నిశితవీతుణ వక్తి 

లేమిచే, మి[(త్రిశ(త్రు భావము చేనుని లీలయని (గ్రహింప 

'లేకున్నాము, దేవుని స్వరూప న్వభావము లెరిగి, ఛి కిలో 

నారాధించినచో నాతని నటన కర్ణము తెలిసి. యా వెనుక, 

"జీవుని లీలయని [గహించినంతనే, మనకు శ[తువులుండరు; 

అందరు మి(త్రులేయగుదురు, చూడు శత్రువు వెనుక, మిత్రుని 

వెనుక ేవుండే నిలిచి, నవ్వుచున్నాండు. అన్ని టినెనుక, 

అందరి వెనుక చేవుయడే! నీవెనుక చేవుండే! 

97. కోపమునకు స్రానములేదు, వ(ప్రాణియు చేవిష 

యమునకు నిజమగు బాధ్యత గలదికాదు. భగవానుడే అంద 

రలోనుండి, అన్ని పనులు చేయించుచున్నా(డు., ఈ రహాస్య 

మెరిగినచో, నెవరి యెడనై న సీకుం గోపము కలుగవలసి 

వచ్చుచో నిజముగా దేవుడే కర్కగనుక, కోపగింపం దగిన 

వాడు. దేవునిపై € గోపము కలుగుట రెండు కారణములచే 

వ్యర్థము (1) దేవుండు నర్వాతీతుడగుటచే సీకోోప మాతని 

కంటదు. (2) నీవు మూడ్ధుండ వై చేన్రివెం గోపముచూపి 

సవా దేవు చేమిచేయం లవ? పైగా నిన్నాతం డుచితరీతిగా 

నికీ ంప సమర్ధుడు, అందుచే గోప మునక చావు లేదు. 
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98. ఎవరి పనులలోను జోక్యము కల్సించుకొనుట 

తపఎ, అందు ముఖ్యముగా నత్పురుషుల విషయములో 

జోక్యము నిరూ ధ్యము, ఇంక సరషలో కె నాధుండగు "దేవుని 

పనిలో జోక్యము పెట్టుకనుట (పమాదహెతువు. ఈ లోక 

ములో చేమిజరిగినను చేనుని జోక్యము చేనిదేజరుగదు; 

డేవుని జోక్యమును గుర్తింపక్క చేవుని కార్య(క్రమములో నీ 

జోక్యమా? చేనునారాధించుశు నీపని, తక్కిన వన్నియు "దేవుని 

పనులే, దైవారాధన మను దివ్య కార్య(క్రమమున నిమగ్నుం 

డవైన నీకు వేరుపనికిం గాలమేది? నీగొడవ నీవు చూచి 

కొమ్ము,.ఇతెరుల గొడవ కే తుణార్థ మైన వ్యర్థ మొనరింపకుము. 

99, సివొక బలశాలి చేతిలో? బట్టుబడిన చోనాతండు 

నిన్నుంగదలకుండం జేయంగలడు. అనగా సశే మాత్రమును 

స్వేఛ్చ లేకుండం జేయును. (ప్రాణులందరు అనంతబల సంపన్ను 6 

డై న భగవానుని చేతిలోం బట్టుపడియున్నారు. స్వేఛ్ళక్రై గింజు 

కొనుచున్నారు. తమ న్వశక్తి చే బయటపడి స్యతిం(త్రు లె 

సుఖింపం గోరుచున్నారు. కాని దేవుని పట్టునుండి తప్పించుకొను 

శ కి యెవరికినిలేదు. మానవుడు టైవబలము నెరిగి తన 

బలహీనతను గుర్తింపవలెను. భగవాను నా(శ్రయించి పూజిం 

చినచో దేవుడే బంధవిము కి, నిచ్చును. స్వ(పయత్నము వ్యర్థ 

మని తెలియుట, దైవ కృప నార్జించుకు బంధవిము క్రి మౌార్ల 

మని (గహించుట, .డై వకృస నార్జించుట కె సిరంతర ధ్యాన 

దీక్షయు ముఖ్యము. 
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100. (ప్రతి వ్యక్తియు? దన సముద్ధరణ్యకె తాను 

జపము చేసికొనుకేకాక, యితేరుల శె తప్పసినరిగా జపము 

చేయవలెను. “నాబుద్ధిన[కతనుబోంగొట్టి పరిశుద్ద చిత్తము 
నిచ్చి రవీ.0ఫు"మని చేవుని (ప్రార్థించుట. తషుఎని నరియెన బే; 

కాని నాసన్నిహితులు, బంధువులు, మిత్రులు, నాకు సంబం 

ధించిన యితరులు వ(క బుద్ధులె, కలువిత చిత్తులెన చో 

వారితో. గలిసిజీవించుటచే నాబుద్ధియు వక్రించి [భష్టమె 
తీరును. అప్పుకు నేనును 'దేవునిభజించుట మజుచు దుస్థి తి 

సంభవించును. కావున (ప్రణివ్య కృియు, “నన్ను, నాకు సంబం 

ధించిన అందరను పరిశుద్ధులంజేసి రశ్నీంప్ర”మని (ప్రార్థించు 

టభ్యసింపవ లెను. 

101 మనక గలుగు చికాకులు, బాధలు, దుఃఖము 

లక్షం గారణము డన్రనిపని మననెతీవై బెట్టు నుచున్నాము 

వానినినోయు శ క్రి లేనివార మగుటచే నవి మనల బాధించు 

చున్నవి. అవిలేవండం బోవుట కొకశే యుపాయమున్నది. 
సకల [ప్రాణుల భారములు దేవుని భు జన్మ 0౦ధములపై నున్నవి. 

ఆయన కెట్టి భారము నుండదు. అనంత జగద్భార మును 

వహించు నఖండ పరిపూర్ణ శ క్రిగల భగవానునికి (ప్రాణుల 

భారము వహించుట తృణ(పాయ మైనది, ఈ నత్యమును 

మనస్సులో నుంచుకొని, “భగవాన్! నాభారములన్ని టిని ప్ వే 

తొలగించి రహీంపవలెను. తొలగించుకొను శక్తి నాశెక్క_ 
డిడి” అని (ప్రాక్టించుటయే కర్తన్యము. 
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102. భగవత్మ. ఫపొ వృుతమును రుచిచూచి అందలి 

ఆనంద మాభ్రుర్యము లిం[ద్రియ సుఖములకం కు నత్యంత 

(ోస్థమైనవని అనుభవ పూర్వకముగా దెలియనినాండిం[దియ 
నాఖ్యాభిలాప. నెవ్వండును విడిచి పెట్టం జూలండు, అత్యంత 

మభ్టుర మీరాన్నము లభించువరను, అన్నమే తినుచుందుము, 

లోకులు కాముకాంచన దాసులు కాక ఏమిచేయుదురు.ఇం[దియ 
సుఖామేతు, విడిచి పెట్టినంగాని దై వకృపామృుతము లభింపదు. 

దైవ కృపామృుతమును రుచిచూచినంలాాని, యిం[దియసుఖ 

లాలనత్వముపవోదు. వమిచేయవలెను? టైవక్కపె త్మీవ పరి 
6౦. వూ 

తాపముంది భఛజించు కు, దె పకృపచేతనే అదియులభించును, 

103. వఆలోచనగాని, మాటగాని. పనిగాని, యెట్టి 

వాండుచేసిన చో లోపరహితవుగును? జవాబు మిక్కిలి సుల 

ఛభము, పరిపూర్ణ జ్ఞునమూర్తి, సంపూర్ణానంద వొంతి సమృద్ధి 

గలిగి నర సనమక్థుండై న వాండుచేసిన చో నట్టిలతుణములు 
సట్టును, అట్టిపూర్ణ పురుషుడు ేవుండొక్క_ంజేే మనకందరకు 
లోపములు, చార్శల్నములు, కళంకములు అల్పజత,. అవరి బన దు 
పూర్ణత మున్నగు ననేకలోపములున్నవి, అందుచే మనకు 
గావలసినవన్నియు దేవునిచేం జేయించుకొనపవఅెను. మనము 
మనఃస్ఫూర్తి గాం గోరుచో మన క్రనుగహము చూపుటకు 
దేవ్చండెల్లప్పుడు సిద్దముగానున్నాండు, 

104 పురుష ప్రయత్న మున్న దనుకొ"నుట, స్వహానన్త 

ముతో 6 దలవై  గొటివిపెట్టి గోకుకొనుకేు! నర్వసంపూర్ష 
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క ర్భృ త్వాథికారి భగవానుడే నేను (ప్రయత్నించి పనులు 

చేయుట లేదా? చేయుచున్నాను. నేనెట్టి కర్తను? స్వతంత్ర 

కర,నుగాను, దేవుండు చేయించు కర్తను. కొన్ని పనులు 

దేవుండు కొంతశ క్రినిచ్చి నాచేం జేయింయచున్నాండు ఆయన 

నిర్ణయించినపని, ఆయన యిచ్చిన వక్తి, ననునరించి, నేను 

కర్ణనగును, భగవానుండు కర్ష; చే నుపకరణమును 

105. “మమమాయూాదుంత్యయా”యని (శ్రీకృష్ణ భగ 

వానుండు గీతలో. బలికినాండు. భగవానుడు కల్పించిన 

మాయ నెవ్వ' డతి[కమింపలేండు. మాయలో (బతుకుట, 

చీకటిలో. [బతుకుటయే, ఎచట నేమున్నదో, వదియెట్లున్న దో, 

"దేనిస్వరూప స్వభావము లెట్టివో ఏమియు దెలియని కారణ 

మున జీవితము దుఃఖమయ మగును. పోసి మాయ నతిక్ర 

మించి, జ్ఞాన నూర్య కాంతిలో సకల విపయార్థ ముల నెరిగి 

నో సుఖముగా జీవింపవచ్చు నన్న చో మామ సతి క్రమించు 

నుపాయమున్న దా? ఉన్నదని మాయ నతిక్రమింను మార్గ 

మును భగవాను౭డే. "మామేవయే[ప్రపద్యం శే, మాయమేతాం 

తరంతి తే,” నన్నెవరు శరణు పొందుదురో వారు నామా 

యను దాటలగలరొని పలికినాంకు, మాయాతీతుండై న భగ 

వాను నా(శ్రయించుటచే మనమును మాయాతీతులము 

కాగ లము. 

106. "మానావమాన యోస్తుల్యః” భగవానుడు 

గీతలో. బలికినాండు. పలుకుటయేకాశ, తనభ కులు కాంగోరు 
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వారికందర కవమానములు కలిగించి, మానావ మానతుల్య 

భావమును నేర్చికొమ్ముని _వోత్సహించుచున్నా (శు, కాని అవ 

మాన మత్యంత సన్నిహితుల వలననే జరిగినప్పుడీ శ్లోకము 

భక్కు నకు జ్ఞాపక ముండదు. అందుచే దాను రవ్నీంపం దలచిన 

తనభక్తుల కవమాన పరంపరలు కలిగించి, జ్ఞాపకము వచ్చు 

రీతిగా చేయుచున్నా (డు, మానావ మాన తుల్యత్వమును 

సాధించిన భక్సుల రవీంచుచున్నాండు, 

107 ఎన్ని తెలిసిసను మనస్సు కలుషితమై విషాద 

(గస్మృమగు చుండును. అనగా దానిఖావమేవమనగా మనకుం 

దెలియవలసినదంతయు దెలియలేదనియీ. మటియుం చెలియ 

వలసినదంతయు బుద్ధిస్థాయిలో మా(తమేకాక, అనుభూతి 

స్దాయిలో సావాత్క_రించుళు నిజముగా దెలియుట యగును. 

అనగా సంపూర్ణసత్య సామా త్కా_ర సిద్ధి లేక (బ్రహ్మజ్ఞానసిద్ధి, 

లేక దై వదర్శన నంసిద్ధి కలుగవలెను. అప్పుడు నంశయ 

సంపూర్ణ రాహిత్య మగును, అప్పుడిక విపాదమునకు6 

దావుండదు. అపుటివజుకు నేను దెలిసినవా6ండనని యెవ్వండు 

తలపరాదు, ఓర్పుతో, భక్తితో, వినయముతో సీశర 
ధ్యానముచేయుట నెన్నండు మానరాదని తెలియవలెను. 

108. అనంత నృష్ట్రివె చ్యిత్యములను దెలిసికొనుట 
కెన్ని జన్హములును సరిపడవు, వలన “అనంతా శబ్దమే 'అసాధ్య' 
మని సూచించు చున్నది. కాని కొన్ని వై చి(త్యములను 
మచ్చుగాం జూచి, భగవానుని మహత్త్వమును వీసరంత 
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(హించి, భగవాను న(ప్రమేయత్వము నూహింపవచ్చును. 

నపోటాకాయలుకోసి బుట్టలో ముగ్గ వేసితిని. ఒకటో రెండో 

ముత పడెను. కండచీమలు పుట్టలుపట్టి తిని వేయనారంభించెను. 

వాసికెట్లు తెలిసెను, వురుగుపట్టి, పంటలను, కూరగాయలను 

తినివేయును. మందారాది ప్రుప్పుముల ేశలనుకొరికి వేయును, 

బియ్యమునకం జీమల్లు ఎలుకలు; ఈగలు, దోములు మానవ 

"దేహములపై (వాలి రక్తమును పీల్చును, భగవానుంజేల 

వీనిని నిర్జించెను? ప్రాణులే (ప్రాణులను దినుట! మనకుం 

'దెలియదు; అన్నియు. దెలియునని గర్వింతుము! 

109. సర్వ దోషములకు. బరిహారము న ర్వేశ్వరా 

రాధనమే. వబాపతు దోషము, తన్ఫూలమున క్లేశము నంభ 

వించినను, నంభవింపనున్నను. దక్కిన గొడవలన్నియు విడి 

చి పెట్టి, పర మేశ్వర పాదారవిందముల భజించు #ువని. ఎట్టి 

దోషములనై నను తృణ(ప్రాయముగాం బరిహారించి భగవా 

నుండు రవ్నీంపలులండ్తు రక్షించును. ఇది సులభసాధ్యమైన 

పనివలె గోచరించును. కాని దోష. కేశములు సంభవించి, 

దేవుని మరపింపంజేయును. నిరంతర సాధనచే నట్టిమరఫపు 

రాకుండ జూచికొని, మరపు రాకుండం జేయుమనియు ేన్సనే 

(ప్రాన్థింపవ లెను. 

110. మనము బేవునితో సంబంభము పెట్టుకొనుటలో 

వ(జనంకల్పము దృఢనిశ్చయము ముఖ్యమైనవి. నియోగ 

'శేమభార మాభగవానుని హస్తములలో నుంచుట యనున 
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దంత న్యల్పవిషయముగాదు, భగ వాను డెట్టివాయో బాగుగా 

నాలోచించితివా? నీ వాయనను పరిశుద్ద చిత ముతో నమ్మి 

నచో, నీ కింక లోశున్న (డు తటస్థింపకుండ గా రకీంచును, 

అట్టి అనన్య సామర్థ్యము, కృపయు ననంతేముగా గలవాండు 

భగవానుండు, నీవు నమ్మితివా? నీ నమ్మకము తిరుగులేనిదై 

యుండవ లను, అం కే-సర్వ దుఃఖములు, బాధలు లోపములు 

వోయిన వన్న మాశే! 

111. భగవానుని _పత్యవ్షము గా జూచుటనగా అసా 

ధ్యవిషయము, అనంతకోటి నూర్యుల 'తేజస్సాయనది,. మనము 
చూడలేము, మనకుగల అల్పదృన్టితో, మానవరూపము 
ధరించిన భగవానుని (శ్రీ రామునిగనో, శ్రీకృష్ణునిగనో 

చూడగలము మజీయు భగవానుడే తప్ప జరిగించుట 
కవకాశములేని (కియలలో నాతని నంకల్ప (కియాశ కి రూప 
మున దర్శింపవచ్చును ఆయనతో నేకమైనవుడే చేనుని 
సంపూర్ణరూపము నెజుంగనగును. కావున జీవిత [కియాకలాప 
మందే, భగవానుని దివ్యహస్త నైపుణ్యమును దర్శించి, 
తనూ్య్రలమున లభించు నవ్యయానందము ననుభవింసవచ్చును, 

112 నిద దేవుని. జూపును, దానిని భగవానుం 
డేర్చాటు చేసెను. సర్భ(ప్రాణికోటి కప్రయత్నముగా నిద 
నంభవించి, దేహమును మరవింప జేయును. సుషు ప్తియనగా 
గాఢసని[దలోం బర(బహ్మ్బ స్పర్శకలిగి, వచింపరాని యానంద 
మును, మెలకువ వచ్చినవెనుక చేహామునకు బడలికపోయి 
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నవ్యచే తన్యమును లభించును. అనగా జీవులు (పతిదినము ని[ద 

మూలముగా దమనాధుండై న పరమాత్మలో నైక్యమై, తేమ 

న్వస్వరూపమున సంపూర్ణానందము నందుచున్నవి. ఇడి 

అజ్ఞానములో జరుగు[ప్ర(క్రియ; తెలిసి ధ్యాన నిదలోం బర 

మాత నాలింగనము చేసికొనుకే ము.క్తియగున్కు మనకు 

వలయునది ని్షదకాదు, భ్యానని(ద్ర, యోగని(ద. అఖండ 

సాధనముచే నవి లభించును. 

118. నీకు దుఃఖముకావలెనా? చేవుని స్మరింపకు; 

సీకు దుఃఖము లేని సుఖము కావలెనా, దేవుని స్మరింపుము; నీ 

కెన్నడు దుఃఖము లేశమైన లేకుండవ లెనా? దేవు నెల్ల వేళల 

స్థరింవుము. జన్టుమృత్యు జరారోగాదికము కవకాశము లేని 

స్థిరమైన అఖండానంద మనుభవింపం గోరుదువా? చేవుని 

గూర్చిన జపమే నీవై పోవలెను. జపమే నీవై నచో, సీవేబేవుం 

డవై, నచ్చిదానంద పర మాతృృవు నివేయను ననుభూతి లభిం 

చును. అల్పవ్యక్తి వనుకాను నిన్ను, జపము దేవునితో నేక 

మొనర్చును, అపుడు నీవు బేవుండవో, తత్తుల్యుండవో అయి, 

నకల క భ్యాణగుణ పరిపూర్హుండ వగుదువు, అందు కే గీతలో 

భగవానుండు. తాను "యజ్ఞానాంజప యజ్ఞో ౬. స్మి” యనగా 

దాచే జపయజ్ఞమునని పలికినాండు, 

114. నాకిది కావలెనది కావలెనని భగవాను నడు 

గుట తప్పుకాదు. సీవడిగినవన్ని యు దేవం డను(గహీంచును, 

కాని యిది ఉత్తమ భక్తుని లక్షణముకాదు, వలన నిందపహాం 
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కారమున్నది. నాకు గావలసినది నాకో చెలియునను నపహాం 

భావము. నాకు దెలిసినది స్వల్వుము; నాకు చెలియని 

దనంతముగా నున్నదిం కావున, నాకేది _శేయస్క్రరమో 

అది యిమ్ముని నిర్దుష్ట హృదయముతో నిరహాంకారిమయై దేవుని 
గోరుట నిజమెన (పార్ధనయగును. 

115. "ఓ జగన్నాథా! నన్ను నేను మరువలేను 
గావున నిన్ను చేను మరువం జూలను. నన్ను నేను మజచుకెట్లు? 

నన్ను నన్నుగా ననుత్షణము నిలంబెట్టుచున్నది నీవే, నీవు 

కృపతో నన్ను (ప్రతికణము రహీంపకున్నచో నేనాకమణాం 
శమా(తముకూడ నజీవుండడనై యుండ జాలను. నాగుండె 

కోడలుట్క, నాలో ర క్ష(పసారము జరుగుట, ఊపిరాడుట, 

అవయవములు పనిచేయుట్క బేహేంద్రియ మనోబుద్ధి 
(ప్రవృత్తులన్ని యు నిరాఘాటముగా నడచుచుండుట - వీని 

యన్నిటికి నీవే కరవు. “నేనోను నర్వమును నీవే నడవు 
చుండగా, నిజముగా నేను నీకు వేరుగా నెచటనున్నాను? 

నిజముగా నేను నీవే; ఇంక నిన్ను మబిచు (ప్రశ్న యెచట 

నుండును. నేను (బతికీ యుండుశే నీవుంటివని గుర్తు, 

116. మనల నెదుర్కొను నేసమస్య యెట్లు పరిహ్క_ 
రింప (బడినచో మనకు [శేయః[పదనూ మనకు సరిగా 

దెలియదు. అందుచే నేనమున్యనై నను భగవానుడు పరి 

ప్క_రించునెడల మనకు నంపూర్ణాముగా శేనుకరమైన వివ 
యము. నిజముగా నన్నిసమన్యలను కల్పించి, పరిష్మ_రించు 
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వాడు భగవానుడే, అందుచే మన శేనమస్య తలయెతి నను, 

"భగవాన్, దయతో దీనిసి (బరిష్కు_రింపవాయని చేతులెత్తి 
నమన్క_రించి [ప్రార్థింపవ లెను, భగవానుండు మంకు (శ్రేయః 

(పదముగా బరిహ్మ_రించును. మజియు నిట్టి క్రషనమన్నలు 
౬ంంకు 

మనకుం గలుగకుండ జేయును. 

117. చేవ్రని మహిమ డేనునివలెనే అనంతమైనదగుటచే 

మానవబుద్దికి సంపూర్ణముగా దెలియుట కవకాశిము లేనిది. 

కాని మనమందుచే, దానిని (దెలియ గోరుట తప్పుకాదు, 

కడివెడు లేనె [తాగ లేము కాని, ఒక 'చంచాడు” రుచిచూచి 

ఆనందింపంగలము. అటులే 'లేశమా[తమైనను భగవన్థుహి 

మను గుర్తించి, చవిచూచిన చో దనయ లమై, యెన్న డును 

మరువ లేని అవ్యయానందము ననుభవింపంగలము. మనము 

తరించి ధన్యులమగుటకు భగవన్నృహి మామృృతమ. లో 

నొక్క_చుక్క_యే చాలును. 

118. ”నేనేమియుంజేయను; మానను, వేసినది చేయ 

కుండ నుండ లేనందున చేసితిని; మానినది మానకుండ నుండ 

తేనందున మాానితిని, నీవే అన్నియు (జేయుదున్ర; ఎందుకు 

(జేయుదువో నాకం దెలియదు; నేననగానేనూ నాకు డెలి 

యదు; నీవనగా నెంతటి ఘనుండవో చేనెకుగను; నిన్నా (శ్ర 

యింపవ లెనని తోంచినది. అందుచే నిన్నే ఆ(శయించి 

క్రీ _ర్హించుచున్నాను. నాశెట్టి బాధలు లేకుండం జేసి నిత్య 

సుఖము నీవీయంగలవని పెద్దలు చెప్పిరి, అదినమ్మిి (బతుకు 
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తున్నాను; 'వెద్దలు చెప్పినది సత్యమని, కొన్ని నాయనుభవ 

ములు సాత్వ్యుమిచ్చి నవి, నానమ్ముకము చెడకుండుటకు, వృద్ధి 

పొందుట కీసాత్యుములు బలవ త్తరములై నవి, తిరుగులేని వే. 

విపత్తులువై (బడు వేళ, హృదయ మిచ్చే వేడుకొనగా వానిని 

తృణ(పాయముగా నీవు తోొలగించితివి.” అని చేవునితో 
సంభాషణ. 

119. ఎన్నివిధముల నాలోచించి, పరిశీలించి చూచి 

నను, ఒకే ఒక నత్యము రవికాంతితోం (బస్ఫుటమగుచున్నది. 

అన్ని టిక ౦కు ((ాధాన్యము భగవంతునా[శయించి యథా 

శక్తి పూజించి, కీ ర్తించుటకిచ్చి, పర మేశ్వరకృ వె కార్టివె 

(బ్రతుక నిశ్చయించి, తత్సాధనలో నిమగ్నుండవై యుండు 

టకై యత్నింతువా - నీజీవితము సవ్య మార్గమును పట్టినదని 

చెప్పవచ్చును. సాధన కాలములో నేమైన కొలంది యిబ్బం 

దులు కలిగినను, (క్రవుముగా నవి తొలగిపోయి అఖండ 

ఫొంపి సౌఖ్యములు స్ వరి ంచును, ఇంక భగవానునా [శ 

యి౦సకుండ (బతుకం బూనుదువా! తుదమొదలులేని నీదుస్టికి 

నెవ్వండు వర్షింపంగ లండు ? 

120. ఈ లోకములో సీకిచ్చవ చ్చి నట్లాడుకో! సీనాన్న 

గారైన భగవానుని నిరంతరము గుర్తులో నుంచుకొని ఆడుకో, 

వియాటలో నేవైన కష్టనష్టములు వచ్చినచో నాన్నగారిని 

కేక వేసి చెప్పుకో. ఆయన వానిని వెంటనే తొలగించి రష్నీం 

చును. అనలు నీవు నాన్నగారిని నమ్మి యీాజగమంతయు 
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నాన్నగారిదని గుర్తించి నాన్నగారి యెొడనిన్పంశయ 

మర్యాద, పూజ్య భావమును జూపుచో సియాటలలో నాళం 

డును పాల్గొని సీ కేక్షష్టనష్టములును రాకుండం జూచును. 

మరియు నాతండాటలో (బాల్లొనుటచే, నీయాట దేవునితో 

నాటయగును, చేవునితో నాడుకొనుకెరిగి వ రించినచో 
నంతకం కు సుఖమెచ్చట నుండును ? 

121. “మచ్చి త్తన్సర్యదున్లాణి, మ(త్రసాడా త్తరివ్యసి.” 

యని గీతా వాక్యము, “నాయందు నీచి త్తము నుంచిన చో 

నాకృపచే దాటళక్యవు రాని కష్టసాగర ములన్నిటెని (సులభ 

ముగా, సుఖముగా) దాటగలనవు.” ఇంతదయతో సనింతసుష్ట . 

ముగా మానవులకు ( థ్రీకృవ్ణ భగవానుడు తరణోపాయము 

(పకటించుట మహాభాగ్యము కాదా? నీచిత్తము నాయం 

దుంచుము; నాదయబఇవూపుదును, నీకు సర్వ శుభముల 

నిత్తును; సీకే కష్టములు లేకుండ ంజేయుదును, మోూతముతో 

సహా నర సౌఖ్యముల సీకికునని పలుకుట భగవానుని 

భక్తులయెడ _ మితిలేని (ప్రేమరసమును వ్య క్రీగరించును. 
చిత్తమిచ్చి చిదానంద రాజ్యమును గ కొనుము! 

122. దినదినము మన మనశ్శాంతిని జెడంగొట్టు చిన్నవి 

పెద్దవి సమస్యలు మనకు సంసార నులో ౧దటస్టించుచుండును. 

అభి[ప్రాయభేదములు భార్యతో, యబుతులతో, (గోడళ్ళతో, 

వంటదానితో, పనిమనివి.తో, మనకు రాజకీయ సంస్థలతో, 

నంబంధమున్న చో నందలి సభ్యులతో నిత్య ముదయించు 



[8] ర్ 

చుండును. మన చిత్తములు చలించి, రాగ జ్వేపువశములై, 
వెరములకు, అశాంతికి హెతువులై ఛాధించును. ఇందుచే 

తనే యెవరి ముఖావలోకనము చేసినను నమన్య లను ముడతలు 

భయంకరముగా గోచరించును. అందర యెడ రాగ బ్వేషము 

లను వినర్షించుకే యీసాంసారిక సంతోభ జాత్యమునకు 
దివ్యొషధము, అందరలో భావము లువనయింపంచేయు వాండు 

భగవానుండే. అందుచే నెవరిని తప్పు పళ్షైదవు? ఈ సమన్యకు 
(బరిస్టార మార్ల మొక్క_ కు. అందరి భావములకు గారకుండు 

భగవానుడే కానన, నెవ్యరి నంతరంగములో (దప్పుపట్టి 

'ద్వెవింపకుము, అందర యెడ నుదారభావము గలిగి, యెవరికి 

ను(దేకము కలుగని రీతిగా మధురహిత[పేమపూరిత వాక్య 
ములు పలికి, నిచి త్రశాంతిని నిలుపుకొని, యితరులకును దానిని 
పంచి పెట్టుచు, నిదంతయు భగవానుని జగన్నాటక లీలయని 
లోపల గహించఛి, నిర్విచారముగా జీవించుట నేర్వవ లెను, 

128. వున్వులుకోయుట, ేవ్రునిసటముల కలంకరించి నమ 
న్కృ_రించుటయు. జిర కాలా భ్యానమైనది. రు[దపారాయణము 

లోపల. చే.యుచు, బువ్వులచెట్లు సెద్దవగుటచే డకొంకితోం 

గోయు టలవాశైనది, వివిధరకములైె న మందారములే అధి 
కము, విచి(త్రము! తమళిలిమెన వృత్షమున నున్న పువ్వులు 
కోయుట కష్టపడవు; తత్త ఇమే వానికి (పాణహోని యగును, 
"మీరు సాయంకాలమున కెట్లన నెండి రాలివోవ్రదురుగదా, 
మిమ్మైకోసి, చేవున కర్పించుట మికు లాభమేకచా” యని 



ఫ్రి 

చప్పికోయుచుందును, కొన్ని ఫువ్వులు నాసలహా నంగీక 

రింపక్క నాకోయు(ప్రయత్న మునకు వ్యతిరేకముగా న్యవహారిం 
చును, కోపమువచ్చి కొన్ని (క్రిందనున్న కుట్లు ఏటిలో బడి 

పోవును, మిపిల్లలను మోరు దేవుని కర్పింతురా యని వృత 

శాఖలు సలుకుచున్నట్లు దోచును, కాని కొన్ని వువ్వులు. 

త్వరగా ంగోసి మమ్ము దేవుని కర్పించి మాకు ధన్యతనొనంగు 

మని (శ్రమలేకుండ హాన్తగతములై నంతసించును! వృత 

లతాదులకుల, (జివరకు జడములకుం గూడ (ప్రాణమున్న ది; 

వై తన్యమున్నది. నర్వేశ్వరుండు వానిలోనున్నాండు, అందు కే 

వేదములలో మృ త్తికామం(త్రములున్నవి. అన్నియు "దేవుని 

రూపములేే దైవమై తన్యమయము లే; "దేవుండు చేయనిది, 

"లేనిది లేనిదే! 

124. భగవానునెడ మనమెట్లు (ప్రవర్తింపవలెను ? 

భగవానుని పాదారవిందములకు మనడనుకొను సర్వమును 

సంపూర్ణార్పణ మొనర్చి, మానము వపీంచుకు మనము 

చేయవలయు జపర హన్యము, భగవాను నను[గ హాముచేం 

గాక మరొకవిధమునం జిత్త శాంతి సౌఖ్యములు లభింపవు, 

మానము వహీంచుటనగా, నెట్టియార్భాటము లేని ఆంతరంగిక 

నంకీర్యన ఇ్యానాదికమని యర్థము; మరియు మౌనమనగా 

వ్యర్గ్ణనంభావణము లన్నియు విడిచిపెట్టుట. జీవిత మర్చించి 

చితృము చేనునిపాదములకు బంధించి నిలచుకే పరమతపస్సు, 
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195, ఎవరికి మనయెడ నెట్టిభావము కలిగినను, నిబ్బం 

దిలేదు. ఒక్క భగవానునికి మా(త్రము మనయెడ దయాభావ 

ముండుళు ముఖ్యము, మన యోగ్యతగాంచి, భగవానుండు 

నంతసించు చో మనకు వలయు యోగ శేమములు సునంప 

న్నములగును, అందుచే మనయెడ సితరులుచూపు భావముల 

కౌదాసీన్యము, చిదానంద సంయుత మానమువహించి, అచం 

చలదీక్షతో భగవాను నుపాసించు దీక్షపూనవ లెను, ఈ దీశు 

లేనిలోకు లజ్ఞానులు, వారి భావములకు విలువ యేముంకును? 

126. ఒక దినమున శ్రీ) కృష్ణ భగవానుని వాక్యము 

లెట్లు శ్రుతిగోచరము లమెను; "నీ ద్వితీయపు(త్రిక విజయ 
లక వివాహవిషయమై ఎందు కాందోళన పడెదను. ఆమె 

నాభక్కురాలు; నీవు నాభక్కుడను; నేనున్నాను; తగువిధముగా 

నేర్చాటబుచేయుదును. నేను కర్తనుగాను, నీవే కృష్ణ భగ 

వాంనుందే, య్యేకె క కర వని చెక్కు_మారులు పలికి (గంధము 

లలో (వాసితివి, మరల నీకు కంగారెందుకు? ఓర్పువహించి 

యుండు; నన్నునమ్మిన నిన్ను దగాచేయుదునా? భయము 

లేదు. అన్నియు సవ్యముగా సర్వజనామోద యోగ్యముగా 

జరివీంతును, నన్నుమర చివోకు” మని భగవానుండు పలికి 

వెన్వెంటనే అటులేచేసి, (ప్రబల సాత్యుమిచ్చెను, 

127. భగవంతుం. డనంతకోటి జీవరాసులను, అనంత 

కోటి(బఖహ్మాండములను సృజించి నడపుచున్నాండు, అందులో 

మూానవుం డొక నలుసు! ఈ నలుసు లోకమున కుపకారము 
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195, ఎవరికి మనయెడ నెట్టిభావము కలిగినను, నిబ్బం 

దిలేదు. ఒక్క భగవానునికి మా(త్రము మనయెడ దయాభావ 

ముండుళు ముఖ్యము, మన యోగ్యతగాంచి, భగవానుండు 

నంతసించు చో మనకు వలయు యోగ శేమములు సునంప 

న్నములగును, అందుచే మనయెడ సితరులుచూపు భావముల 

కౌదాసీన్యము, చిదానంద సంయుత మానమువహించి, అచం 

చలదీక్షతో భగవాను నుపాసించు దీక్షపూనవ లెను, ఈ దీశు 

లేనిలోకు లజ్ఞానులు, వారి భావములకు విలువ యేముంకును? 

126. ఒక దినమున శ్రీ) కృష్ణ భగవానుని వాక్యము 

లెట్లు శ్రుతిగోచరము లమెను; "నీ ద్వితీయపు(త్రిక విజయ 
లక వివాహవిషయమై ఎందు కాందోళన పడెదను. ఆమె 

నాభక్కురాలు; నీవు నాభక్కుడను; నేనున్నాను; తగువిధముగా 

నేర్చాటబుచేయుదును. నేను కర్తనుగాను, నీవే కృష్ణ భగ 

వాంనుందే, య్యేకె క కర వని చెక్కు_మారులు పలికి (గంధము 

లలో (వాసితివి, మరల నీకు కంగారెందుకు? ఓర్పువహించి 

యుండు; నన్నునమ్మిన నిన్ను దగాచేయుదునా? భయము 

లేదు. అన్నియు సవ్యముగా సర్వజనామోద యోగ్యముగా 

జరివీంతును, నన్నుమర చివోకు” మని భగవానుండు పలికి 

వెన్వెంటనే అటులేచేసి, (ప్రబల సాత్యుమిచ్చెను, 

127. భగవంతుం. డనంతకోటి జీవరాసులను, అనంత 

కోటి(బఖహ్మాండములను సృజించి నడపుచున్నాండు, అందులో 

మూానవుం డొక నలుసు! ఈ నలుసు లోకమున కుపకారము 
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ములుగా నుదయించి, నామరూప జగత్తును కల్పించి విచి(త 

(ప్రదర్శనము చేయుచున్నది, ఎందుకిట్లు చేయునో మనక్రుందెలిసి 

కొను శ క్రి లేదు. కాని యీనృష్టిలో జరుగునవన్ని యు. బర 

స్పర విరుద్ధములుగా గోచరించుచున్న వి, భగవానుండు విరుద్ధ 

ములుచేయునా? ఈ జగత్సి)దర్శనము (భాంతియని వేదాం 

తము చెప్పుచున్నది. వదియేమైనను, మనము భగవంతు నారా 

ధించుటవలననే యా రి హాస్యము నాతడు దయతో మనకు 

స్ఫురింపంజేయును. మార్దాంతరము లేదు. 

180. నేను బేనినిం గోరను; అన్ని టిని గోరుదును; 

"దేనిని నేనుచేయను; వదియుమానను, నాకుంగోరిక పుట్టిం 

చుట పుట్టకుండం జేయుట నీశ్యర నంకల్పముకై నాధార 

పడియున్నది. నేనేదై నం జేయుట మానుట యీాశ గర సంక 

ల్పమే. ధర్ణవణలే దధర్భమును లేదు, బంధము లేదు మోడు 
మునుబీదు; దుఃఖము లేదు, సుఖమును లేదు, (ర్లీ కృస్త[(ప్రభును 

చేతిలో నాజీవిత సర్వన్వమున్నది. ఆయన కన్నియుం చెలి 

యును; నాగొడవ నాకెందుకు; కన్న ప్రభువు చూచును, ఇట్టి 

విశ్వానముతో జీవించుభక్కుని ేమిచ్చిన ముక్క్తుండగునో, వ 

మిచ్చిన సర్వదుఃఖ నాశనమగనో; అదియే భగవానుండిచ్చి 

రశ్సీంచును, 

181. త్రికరణశుద్ధిగా నమ్బిభజించిన వానిని భగవా 

నుండు రహీంచును. రహీంచునా, రశ్నీంపండా యనునంశ యము 

తలయెత్తుటకు జన్మాంతర పాపసంస్కా_ర రాశి యింకను 
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మిగిలియుండుకే కారణము,రథ్సీంచుట నిశ్చయమను నిశ్చయ 

జ్ఞానము, పాప శేషము పూర్తిగా గరిగిపోవ్రనప్పూడే కలుగును. 

ఈ లోగా భగవానుండు తాను కోరినట్లుగా సంపూర్ణ రతు. 

ఇణముచూప లేదని, చేనునిసె నిందమోపుటమాని, నిరంతర 

దైవధ్యాన జపతపాదిక కార్య[క్రమము దృఢ దీతుతో నిర్వ 

హించు చుండవలెను, దానివలననే సంపూర్ణ పాప వినాశ 

మగును, సంపూర్ణ పాప వినాశము, పరిపూర్ణ టై వాన్ముగ హాము 

నేక కాలికములు. 

132. “సర్వధర్యాన్ పరిత్యజ్య మామేకం శరణం 

(వజ, అహాంతాం సర్వపాపేభ్యో మోతయిప్యామి మౌ 

శుచ,” యనునిది గీతలో భగవానుండు తుదిమాట చెప్పి 

నాడు. “అన్ని ధరుములను విడిచి, నన్నే శరణువొందుము, 

నిన్ను సరగ్గపాపములనుండియు విముక్సు నిం జేయుదును, విచారిం 

పకుము,” ధరసం స్థాపనార్థ మవతరించిన భగవాను. డన్ని 

ధర్మములను విడిచి పెట్టుమని బోధించు టుచితెమా? క ట్రకట్టి 

ధరగాములన్ని టోని గంగలో. బార వేయమనుకంత సాపూనమనో! 

ఇందు రెండర్గములున్న వి. (1) నకల ధర్మము లాయనలో 

నున్నవి, సూరురూప్యముల కాగితములో సూరురూప్యముల 

చిల్లరనాణెములన్నియు నిమిడియున్నట్లు, కృష్ణభగ వాను నాశ 

యించుశే సర్యభధరగ్ణాముల నాచరించుకు యగును, (2)ధర్నము 

(తిగుణాత్శక మైనది, సత్త రజనసృమో గుణములు గలవారికి 

ధర్మాధరాములు కావలెను. భగవానుడు నకల ధర్మా 
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ధరగ్టముల కతీతుండు; కారణవమాతండు (తీగుణా తీతుండు, 

అందుకే "నిస్పై)గుణ్యో భవార్డున” యని వేరొక చోట హవి 

నాండు, ధర్మాతీళ, గణాతీతమూ ర్తి నాశ్రయించి, ఛక్కుండును 

ధర్యాతీత గుణాతీత మూర్తియగును,. 

183. రామరాజ్యములో దుఃఖములుండవు; జార చోర 

దోపములు లేను; అకాలమరణములు, (పకృతివై పరీత్యములు, 

కలబాములు, రాగ జ్వేష. కాము[క్రోథాధి నంట భములు 

లేవు, రామరాజ్యమనగా "దేవుని రాజ్యము. రామన్థురణ 

ముచే నీవు రామ రాజ్యములో. జేరి దుఃఖ మి[శ్రవుములేని 

పూర్ణసుఖము ననుభవింప వచ్చును, నీవు రాముని నమ్మి, 

రామస్థరణములో నేకమైపోవలెను. నీ గుండె కొట్టుకొనుట 
తోంబాటు రావమనామో చ్వారణము తుణార్థమైన మానకుం 

డంబేయుచుండవ లెను, తుణార్భము గుండెకొట్టుకొనుట మానిన 
చేహాము పడిపోవును, తణార్లము రామన్శరణము మానిన, 

దానిని మరణ తుల్యముగా భఛావింపవలెను. [(పతిరోవు కూప 

మునుండి రామనామోచ్చారణము జరుగుచుండవ లెను, ఈ 

వీధముగా (శ్రీ) రాము పభువు రాజ్యములో నీవు (ప వేశించి 

జీవించుట కారంభించుచో, నంపూర్ష ఇఆాం త్య్బానందబల కాన 

సమృృద్ధమగు ముక్తావస్టను నీ కనుగహీంచి రథీంచును. ఈ 
ఒక్క. కార్య(క్రనుము ననుసరించి ధన్యుండవు కమ్ము, వేయి 
పుస్కకములు పఠించుట , లశ్షవిధముల పూజలు, జపములు, 

యా(తలు, నవనరము లేదు, 
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184. జన్నజరా మరణరోగాడి దుఃఖముల కాలవాల 

మైన చేహామును ధరింపవలసి వచ్చుట దుర్చతియే. ఇది దుర్గతి 

యని తెలిసి డానిని ధరించు నవనరమును తొలగించుకొను 

మార్లమాలోచించి అనునరించువాంకు వివేకి, (ప్రీ ధన వస్తు 

భోగములవలన సుఖమున్న దని భావించి, కోర్కెలను పెంపు 

చేయుటవలన నే యా దుర్గతి సంభవించును, ఇది అజ్ఞానము 
ర్త 

కారణముగా గలది, జ్ఞానము నార్జించి దానిని దొలగించు 

కొనన లను. భ కి సాధనముచే బవ మేశ్వర క ప, పర మేశ (ర 

వు బా న వ ॥ కృప చే (బహు నము లభించి జన వ]జరామరణ శీలమగు 

దేహాథారణావనరము తొొలగ్బోయి, శాక (తె సుఖస్థానమైన 

నూతుము లభించును. అందుచే నిరంతర పరమేశ్వరారా 

ధనమే, ఉత, మసాధనము. 

155. అసళ్యామును నత్యమనియు, అస్థి మును స్ట్ 

మనియు, దుఃఖమును సుఖమనియు, అశాంతిని శాంతియనియు 

(గహించు దౌ ర్భాగ్యము సకల డార్భాగ్యములలో సాటి 

చేని దడార్భాగ్యము, ఎందుచే మనమిట్లు (గహి ంచుచున్నాము? 

మనచేహాము నశించునని తెలియును; నశింపక నిలుచునని 

భావించుట, కనపడున వన్నియు నిం(దజాలములోని వస్తువుల 

వలె నదృశ్యములగును, కాని యవి నిజముగా నుండునని 

నమ్మి వానికొరకు మన సర్వశక్కులు కాలమును వినియోగించి 

మోనవోవుచుండుట, కనపడి కొలదికాలముండి, అద్భశ్యము 

లగున వన్నియు దుఃఖము నిచ్చుటనెరిగి వానినే నమ్ముట, 

మున్నగున దే అజ్ఞానము. ఈశ్వర నాతొ తాము వలనను, 
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(బ్రహ్మజ్ఞానము వలనను మాతమే సుస్థిర వాంతి సౌఖ్యములు 

లభించునని విని యుండియువాని నార్టించు (సయత్నములో 

వె ముఖ్యమునకుం గారణ మజ్జాన మే, ఈదెార్భా గ్యమును 

తొలగించు కొనుటకు.6 దీ|వక్ళవీ. చేయువారే ధన్యాతుూలు. 

186. భగవంతు డనగా నెంతలోకాతీతమెన గొప్ప 

తనము గల వాడో! మన చేహేంద్రియ మనస్సులకు, 

భాషకు అతీతుడు - అందుకే “చేతి వాదము నుపనిషణ్నులు 

పలికినవి, పరమాత్మ యేదికాదో చెప్పవచ్చును; వదో 

చప్పసాధ్యము కాదని దాని భావము, కావున సాధకులు, 

పొరపాటున దమ (పహాస్వదృష్టీతో ంబరిళీలించి, లోకములోని 
గొప్పవ్య క్తులనంబడు వారికిచ్చు నుర్యాద నిచ్చి పన మేశ రుని 

స్తుతింతురు, అన్నిటి కాయన అతీతు(డు, దేన్రని/సాక్సి 

తలంచునప్రుడు, మాటాడునఫుడు, ప్రార్టించునవుడు మనమఖండ 

మర్యాదను, వినయమును భక్తిని (పదర్శింపవలెను. వకార 
ణము చేతను తృణీకార భావమును జూవుటకాని, విమర్శిం 
చుటకాన్సి హేళన చేయుటకాని, న్వపష్నమందై నను మనము 

చేయరాదు, 

187. యౌవనము మానవ దేహమున కుత్కృష్టమైన 
పుస్టి కాలము. అదళకు ంబరిపాలకుండు మన్నధుండు. మోహ 

(థ్రాంతులు, [కోధలోభములతో గూడిన బాద్ధగ్యము_మన్గ 
ధుని పరివారము. ఆదశలో యువతీ యునకు లున్మత్తులై 

అనే. 

సదనద్వి వేకము గోల్పోయి వర్తింతురు. ధర్ధ్హు టైవగురు 
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సత్పుకుషు పూజాభావము లన్నియు నధమ స్థితికి దిగజూరును, 

కావున యావనమా విర్శవింపని కౌమారావస్థలోనే, ధర 

చై వవివయము లన్నిటిని బోధించి, యువతీ యువకులకు 

సంపూర్ణ సుశిక్షణమిచ్చి. తరువాత యావనములో నె తిక 

పరిశుద్ధ జీవితమును గడవుటకు (దోడ్చడు జాతియే దై వకృపా 

ప్యాతత నార్జించుకొనును. _ సుశిక్రీతముగాని యౌననము 

పాపాంధ కూపమున కీడ్సి, నశింపంజేయును. 

135. భగవంతుని నామమును భక్తితోం గీర్తించు 

టన నేనూ తెలియునా? అది అమోఘమగు నుచ్చాటన 

మం|త్ర (ప్రయోగము; అది సర్వదోషములను దహించి వేయు 

దావానలము; తాపత్రయాగ్నినిC జల్లార్చు కుంభ వృష్టి; 

జన్మజరామరణ దుఃఖ పాశములను తుత్తునియలొనర్పు 

విస్గుచ(క్రము; వాథ్వత మోవతానందమును సమకూర్చు కల్ప 

వృతుము; అనంతశ క్రి బలజ్ఞాన ప్రశాంతి సాఖ్యముల నిచ్చు 

చింతామణి. కావున పరమేశ్వర దివ్యనామ నంకీ ర్తనము 

చేయు నవకాశము చేవేం[ద కుబేర వై భవనుల మించిన 

అఖండ వెభవము. 

139. మనకు రాగద్వేవములు, అశాంతి, మనోవ్యధ, 

దుఃఖము నెప్పుడువచ్చును ? నర్వ కారణుండైన దేవునిపై 

మనదృష్టిని శేం|దీకరించు టకు బదులు, దై వేతరములనైెC 

శేంద్రీకి రించుటచే వచ్చును? గురితెప్పినచో మనము (ప్రయో 

గించిన బాణముచే మనము కొట్టందలంచిన పీకి దెబ్బతగులదు, 
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మనము చేయవలసినది _ అన్యధా వర్తించు మనస్సును వెను 

కకులాగి భగవానుని పాదపద్దుములవై వర్తింపంజేయు సాధ 

నము చేయవలెను, 

140. కర్త యెవ (చై ననున్న చో వానిపై రాగ 'బ్వేష 

ములు చూపవచ్చును. కర్త ఒక్క_ండే; భఛభగవానుండేే భగ 

వానుండేమి చేసినను నిర్హోవీయే, లోకములోని మనుజులంద, 

రజ్ఞానవశులై, నిజముగా (దాము కానిదే, తామే స్వతంత్ర 

క ర్హలమని (భమించుచున్నారు. విచ్చివాని మాటలకు (గోప 

గింతుమా ? అజ్ఞానమును వీచ్చి లోకులందరనావహించి, లేని 

క_ర్భత్వము నారోవీంచుకొనం జేసి, యాడించుచున్నది. చేన్ర 
నికి దోషములేదు; మరెవరికి (౧ ర్భృత్వములేదు. ఇంక మన 

రాగ ద్యేవములకు (దా వేది! 

141. భగవాను నంతఃకరణ శుద్ధితో నమ్ముుము. భగ 

వాను నెన్నండును మబజువకుము, ఆపె నెన్ని అద్భుతములు 

జరిగి సర్వము సీకనుకూల మై నీకు తమ శాంతిని, (బహక్టునం 

దమునిచ్చునో పరిశీలించు చుండుము, మనవిశ్యాసము పవిత్ర 
మెన దై నచోో భగవానుం వెన్నంను మనకశుభము, అశాంతి, 

కేశము లేశ మా[త్రమును కలుగకుండ నకల నందర్భములను 
మనక త్యం తొనుకూలములగునట్టు జరిగించును. అనంత సావు 

ర్రష్టముగ లవాండు కావున నాతని కెట్టికష్టము నుండదు. 

పూర్తిగానమ్ము; ఆ వెనుక నన్ని తాటస్థ్యములను బరిశీలిం 
చుము; అన్నిటిలో దేవుని దివ్యహా_స్తము నీకు గోచరించును, 
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144. మహో మునీశ్వరులను, మహాపురుషులగు ధర్మ 

రాజాదులను, పతి[వతా శిరోముణులగు సీతా (చాపది దమ 

యంతులను భగవానుడు శిత్నంచి ధన్యుల (జేసెను. మన 

బోటి సామాన్య మానవుల కన్నియు లోపము లే. భగ 

వానుండు మనల శివ్సీంప (బూనుచో మనకు (గోటి జన్న 

ములు వలసియుండును. అట్టి చిరకాల థిక్ష ణావనరము లేకుండ 

మనల కను(గ్రహుము చూపుమని భగవాను నర్గించుటకు మన 
కధికారమున్నది. తీవ శితణమునకు మనమర్హులముకాము; 

మనవుల్పులము; అమాయకులము; దుర్చులులము; చంటి 

బిడ్డ్ణలవంటివారము. మనకు న్వల్ప వీక్షణము నిచ్చియో, 

అదియు నవనరము లేకుండగనో భగవానుండు మనల రవ్షీం 

సంగలండుు రత్సీంచును, తండ్రీ చిన్నబిడ్లల లోపములతో నిమి 

తృములేకుండ రథ్నీంచున్యు వయస్సు వచ్చినవారిని శిక్సించును, 

రథీంచుమని చంటిబిడ్డ్లబమై యేడ్బుకే మనపని మనయేడ్వు 
అవ (యెలా 

నాజగజ్జనకుండు చూడ లేంకు గనుక వెంట నేకాపాడును, 

145 దోపము లున్నవానే మానవులు గావున దోష 

ములు వోంగొట్టుకొనుట్నకె భగవాను నా(శయింపవ లెను. 

నోపములు పోంగొట్టుకొనినవారు తిరిగి దోషములు నం[క 

మింపకుండుట కె భగవాను నా(శ్రయింపవలెను. మరియు 

దోషములు పోవచ్చును; మరల శరాకుండ నుండతవచ్చును, 

గాని మనకురావలసిన శుభముల కె భగవాను న్నాశయింప 

వలెను, మనకు రావలసినవి, (ప్రస్తుత జన్దుములో దేహపోప, 
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ణావనరములన్ని యు సులభముగా, మనకాలమును బలమును 

వ్యర్థ మొ నర్పకుండ లభింపంజేయుటయు, నన్ని టికం"కు ముఖ్య 

ములైన (బ్రహ్మజ్ఞాన మోవ.ములు కలుగునట్లు చేయుటకును 

భగవాను నా(శ్రయింపవ లెను. అనగా మనుష్యుత్వ దోషము 

లన్నియు. బోయి, పూర్ణ దైవత్వము సిద్ధించువరకు మనము 
భగవాను సా(శయించి, జపతపములు, థా్యానయోగ ములు 

మౌానకుండం చేయుచుండ వలసినది, 

146 వమిజరిగిననుు “ఇది భగవానుని నీలి యని 

తలంచి, నిర్వికార చిత శాంతియుతదర హాస వదనుండ_వై 

యుండుటంత శేలిక పనికాదు, నిన్ను మాయావరణలోనుంచి 

అజ్ఞాన కలుషితమై, రాగ ద్వేవ దోవనహితమై, అందుచే 

నిరంతర నేశో త్పాదకమెన జీవితములోనుంచి, భగవానుని 

మరచునట్లు చేయును, వెనుకనిలిచి, భగవానుంకు చిరున 

వ్వుతో జగన్నాటకము బాగుగా జరిగించుచుండును. కష్ట 
ములు కేశములు లేనప్పుడు సన్టు భగవానుని న్యరించి, 

దుర్భరయాతనలు కలిగినప్పుడు భగవానుని మరచి స్టరిం 

చుట మానుటజూచి, “సీన్ర నన్ను మజచి తెప్పు చేసితివి, కష్ట 

ములు బాధించునప్పుడు విడిచి పెళ్తుదవా? కష్టములు లేనప్పుడు 

నన్నుస్థురించిన వుణ్యమునకు ఫలితముగా నీకు నాన్మృరణ 

జ్ఞాపకము చేయుచున్నాను; భయపడక స్మరించు, ని కష్టము 

లన్నిటిని బోగొంట్లి కాపాచెదన”ని భగవానుండు మందహాన 

ముఖు(జై పలికి, వెన్వెంటనే కాపాడును కష్టములు లేనప్పు 



71 

జై నను భగవంతుని న్మృరించుట వ్యర్ణము కాదు, కష్టములలో 

(దన్ను మరవీంచి కృపతో మరల జ్ఞాపకముచేస్తి కష్టముల 

దొలగించి భగవానుండు రవ్నీంచును, 

147. భగవానుని నర్వములో నెల్లప్పుడు చూచుటనగా 

సాధకునికి నిరవధిక దీశువలయును,. భగవానుండు నిత్యము 

మన కెన్ని యో తికమకలు కల్పించి, నాపాదముల పై నిమనస్సు 

చెదరకుండ నిలుపుమని అభ్యానము చేయించి, దయచూాపి 

నిన్ను భక్తునానర్చి కాపాడుచున్నాండు. భగ వంతునమేయ 

శక్తికి సాధ్యాసాధ్యముల (ప్రశ్నయె లేదు. ఒకతణములో 

(గోట్యంశ కాలములో భఛగవానుండెట్టి కార్య(క్రముమునై నను 

నెర వేర్పం గలండు, చెక్కుచెదరని భక్తితో నారాధించు 

భ కుని కాతండు చేయని శుభముండదు, 

145. భగవాను౭డే నిన్ను విడిచి పెట్టిన చో నికనిన్ను 

(గాపాడల్నల. వాండొవ్వండును లేడు, ఈనంగతి నెరిగి, పరి 

శుద్ధ చిత్తముతో నీవు భగవానుని నమ్మి జీవించుచున్న చో 

నిన్ను విడిచిపెట్టి, భగవానుండు కఠోరముగా రల(బవ ర్తించు 

ననుకొనుట బుద్ధిమాంద్యమునే సూచించును. నీభక్తిలో 
లోపము లేకున్న చో భగవానుం డఖండకృపామృ తమును నీపై 

వర్షించి, నిన్నుగి రించుననుటలో నెట్టి నంచెహము నుండనవస 

రములేదు. ఒకవేళ చేయల్బదోషమైనను నీయందున్నను, 

దయతో శుమించి, రతణలో లోపమెన్నండు చేయండు, నీవు 

ఛ క్తుండవై పరిశీలించికొను ము; 
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149. ఎన్ని ([పయత్న ములు చేసినను దప్పించు కొను 

టకు వీలుపడక, మోడవచ్చిసడిన అనిస్థకష్టము లనుభవింపక 

తప్పదని యర్థము. అట్టి సమయమున సీన్స రెండువివయము 

లను మరువరాదు, (1) భగవానునతిశయ భక్తితో స్థృరింప 
వలెను, అట్లు స్థ్రరించుట వలన, శణకాలమేణాలు _ భగ 

వానుండు తదనుభవములోని దోషమును దొలగించి, నావు 

మా(తానుభవముగామార్చి (శ్రమలేకుండ జేయును, (2) 

అనుభవింపక తీరని కష్టము సంభవించునప్పుడు నీవు చేవుని 

మరువకుండ దీక్ష. నీకు లభించును, అట్టి దీకు నీకున్న దని 

తెలియుట కొకటి రెండు సారులే, దుర్భర కష్టస్థికిలో 

నిన్నుంచి, సీదీతును స్థిరపరచి, యీవెనుక నెన్న్పడట్టి కష్ట 

ములు కలుగకుండ (జేయును. 

150. (పతివ్య శక్తికి హృదయమున్నది. ఆహృదయ 

మందిరమును నిలయముగా చేసికొని సర్వలోకైక విభుండగు 

పర మేశ్య్వ్వరుండు నివసించుచున్నాడు, అట్టు నివసించుచు (బతి 

వ్యక్తి మనోబున్గీం[ద్రియములను (పచోదనము చేసినడపుచు 
న్నాండు, అనగా బ్రతి మానవునిలో భగవానుడు పరిపూర్ణ 

శక్తితో నిలిచియున్నాండు. (ప్రతి మానన్రంజెచటిశేగినను, 
భగవానుని 6దనతో ఇహాడండీసికొని పోవుచున్నా డు. నీవేమి 
చేయుచున్నను పర మేశ్వరుండు నీతో నుండి సావీయై తిల 
కిలచుచున్నాండు. నిజమునకు నీవు వేరుగాలేను. నీవు (భాంతి, 

(పతి(ప్రాణి రూపములో బేవుంజే నిండియుండి సర్వమును 
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జేయుచున్నా(డు. నీవు వేరుగాలేవని తెలిసికొనుకు “శివో 
హమ్మ”ను ననుభవ సిద్ధి వె న్వంటనే లభించును. 

151, ధర్యము లేదు; అధర్భుమును లేదు, ఆగొడవ 

విడిచి పెట్టి, చతురక్షుర మంత్రము ననునరింపుము., “నన్ను 
నమ్ము,” అన్ని నమన్యలు విడిపోవును. ఇది భగవానుండగు 

(శ్రీకృమ్ణునాదేశము,  ఈచతురత్షర మం. తానుస్టానముచే, 
నీక జతుర్విధ ఫురుపార్థములు లభించును. నాలుగతర 
ములు; నాలుగు పురు ఫారములు. ఇం కేమి కావలను? ఇంక 

(గోరవలసిన _వేమియులేవు. నాల్గవ పురు పార్ధ సిద్ధితో స్ు 
'దేవ్రుండ్నవె కూర్చుందువు; "నన్నునమ్ము,” 

152. స్ర్రేవురుష రూపముల సృజించుటలో భగ 
వానుని (ప్రజ్ఞ వర్గనాతితమైనది, త్రీ వురుములు పరస్ప రాధా 
రము లేనిదే (బతుక లేరు. యౌావనో(బేకము కలిగించ్చి పర 
నర సాంగత్యముచే నింకెందును లభింపని తాత్కాలిక 
శుణిక సుఖమునిచ్చి, దృ నట్టి కుణముల వై ననే. కేం డీక 

రించి జీవింప (జేయుచున్న ది పర మేశ్వర శక్తియే, నంయోగ 
సౌఖ్య లేశమునశకై యెన్ని యిక్క_ట్లనై నను భరింతురు, 
కాస్కి యావనము నిలుచునది కాదుకదా! కాని కణిక సుఖ 
మున్నకె, నంతతి పోషణము, ధనార్టనము మున్నగు నమస్య 
లను సృజించి, వాని కొజుకు మితి వేని నంకటములను దుఃఖ 
మును కలిగించుచున్నాండు. ఈయిక్క_ట్లతో వార్ధకదశ, 
మృత్యువు నంభవించును, భగవద్ద్యానము చేయుటకు, భగ 
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వత్హృప నార్జీంచుటకు 6దీరిక, కోరికోకరాడ నుండదు. 9ఇదియేం 
సర్వ్యప్రాణి కోటి దురవస్థ ! 

158. ఎచటికి బోవుట? ఎవరితో మాటాడుట; వమి 
మాటాడుట్క ఎవరితో నేవి మాటాడిన నేమి ఫలితము 
వచ్చును? ఎచటికిని బోనవనరములేదు; తాప్మతయాగ్ని 

జాగలలన్ని చోటులందునున్న వి. మాటాడవలసిన వారెవరు? 

నిత్యజ్ఞాన శాంతి సాఖ్యముల నార్టించినవారితో మాటాడుట 

మంచిదే వారులభించుట కీశరానుగహ ముండవలెను. 
దై వేతర వ్యర్థ (ప్రసంగములు జేయువారితో  మాటాడుట 

వలన బుండువై6 గారము చల్లుకొనుటయీ యగును, కష్ట 
నష్ట దుఃఖములను బోగొట్టువారు భగవాను(డు భగవద్బకులు, 

భగవానుడు సులభముగా మనతో మాట్లాడునా? అటులే 
నిజమైన భక పుంగవులు దొరకుదురా? అందుచే నేకాంత 
మున గూర్చుండి,సర్వ్యత నిండియుండిన జగత్ప్రభువుతో 
మాటాడు నభ్యాసమువలన్క మనచిత్త శుద్ధి ననుసరించి, భగ 
వానునుండి జవాబు వచ్చితీరును, 

154. ఒక్కటి మజుచిపోకుండం జూచికొని తక్క 

వానికన్ని టికి గడ్డిపరక విలువనిమ్ము. ఆ పిక్క కేమనగ్యా భగ 

వానుని వుబువకు. అదిగో కృష్ణభగవానుడు నవ్వుచున్నాండు, 
నన్ను మబువకుండ నుండగలవో లేవో సకుంబరివాగ్ని 

జా్ధలల వేడిమికలిగించి చూవెదనందువా? దానికి నమాధాన 

మేమనగ్యా అంత వేడిమి నోర్చుకొను శ కి నాకు లేదుగావున, 
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దయతో చేలికగా నీ యనుగహమువూపి కాపాడుమని 
ప్రార్థింపవలెను. కృష్ణ[ప్రభువు మరల చికునగనుతో, “భయ 
పడకు, నీన్ర కోరినరీతిగాం జేలికపరితయు.. లేకుండ నిన్ను 
చేను కాపాడలలను. సీశ క్రి నాకు దెలియదనుకొనకుము"”ని 

జవాబుచెవ్వును. 

155 “పైభగవాన్! చిన్న నాటినుండి నన్ను నీ వెన్ని 
విధముల రశ్నీంచితివో తలంచిన చో, నాకు నీయందు నిర్గ 
లము, అచంచలము,నైన భక్తిని నీవేయొనంగి కాపాడితివని 
తెలిసినది, (శో[తియవంశమునం బవి(త్ర దంపతులకు (బుట్లిం 

చితివి, వేదముకొంత చెప్పించితివి; ఆంగ్లవిడ్య నిచ్చితివి; ఉపని 
వత్తులు, గీత, వురాణేతిహానములు మహాభక్తుల జీవితోప 
"దేశములు చదివించి భ క్రిజ్ఞాన బీజములు నాటితివి, అనేక 
ప్రమాద సమయములలో నడ్డుపడి రక్షీంచితివి. భో శక్తికి 
లోపము రాకుండ చేసితివి; పరిపూర్ణ (బహ వేత యగు గురు 
"దేవుని. జూవీతివ, భక్ష్హైన ర హన్య ముల. జెప్పించితివి, జప 

తపాదులు చేయించినివి, మరణాత్ప్చూర్వమే, నాకు సీదర్శన 
మిచ్చిముక్తి నను(గహింపుమ”ని ధ్రార్థించితిని; నాతం(డ్రియగు 

భగవానుండటు లి, నాకులోటు చేయడని నమ్ముచున్నాను. 

156. భర్కమృతుండై న చో త్రీకివై ధవ్యము; భార్య 
మరణించినచో భరకు వైధవ్యము; (స్త్రీ పురుషులకు చేనుని 
మణిచుశు చై ధవ్యము; ఏలన భగవానుం డందరకు భర్త; 
భక్తునికి భగవ(దశుణమును శంకించుట వైధవ్యము; జ్ఞానికి 
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'లేశమా[త ద్వేపమున్నను వె ధవ్యమే; భగవంతుననన్య 

భక్తితో భజించుభక్తుండు; సర్వ చరాచర (ప్రకృతిలో ంబర 
మాళ్ళ దర్శనము చేయుచు ద్వేష భావమును జయించిన 

జ్ఞానియు, సిలోకమును పవి(త్ర మొనరించు మహనీయులు వారి 
ఉనికియే జగత్క_ల్యాణ (పదము. వారి స్పరణ దర్శనములే 

పరమవుణ్య (పదములు. 

157. నిరుణ నగుణ (బ్రహ్మజ్ఞానసిద్ధియో, నగుణ భగ 

వత్సామొత్యా_ర సిద్ధియో, పొందని |బ్రతుకుకంకు దుఃఖ 
దూషితమైన (బతుకింకొకటి చేదు, ఇది. తెలియకుండ 

(బతుకుచు నేను ఘనుండనని గర్భము చూపువాని మా ఫ్ర 

మును జూచి మానము వహీంచుట తప్ప మరేమిచేయం 
గలము? తక్కి నవన్నియు నుండుటయు లేకండుటయు నమా 
నమే, భగవానుని మాయావి సాం(దజాలములోనుండి, భగ 

వానునా[శయించ్చి డానిని నిర్యూలించుకొను కార్యదీ శు గల 

పూజ్యుని పాదరజో లేశమున శేడియు సరిరాదు, 

158. (బతికియుండుట కనగా చేజాకుటుంబ పోవణా 

వనరములు సంపాదించు కొనుటకే, కోట్లకొలది మానవుల 
జీవితకాలముంతయు వ్యయ మైవోవ్రటయు, ఇట్లు వ్యయమై 

పోయియు సరియగు పోషణము లభీంపకుండుటయు దటస్థించు 

రాజ్యము పూజ్యమెట్లగును. ఇంకనెందుకు (బతుకవలనో, 
పర మార మేదో, తత్పాధనమేదో తెలిసికొని యాచరించుట 
కవకాశ మేది? అనగా నార్టిక పార మౌర్చిక సమృద్ధి గలుగ 
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జేయుకే (ప్రభువుల |ప్రధానవిధి ఇట్టి సమృద్దినిచ్చి పాలింపం 
గల (ప్రభువ్రలే పూజ్యులు, 

159. విశ (పపంచములో నేవిషయమును భగవానుని 

సంకల్ప నిర్మయములు లేకుండ జరుగదని ెలిసికొన్సి భగ 

వానుని భజించుటయే నర గగుభములకు మూలకారణమని 

(గహించి ఆరీతిగా నడుచుకొనువాఃడ్కు జెలివై నవాండు, 

భగ వానుండనంత కల్యాణ గుణపరి పూర్ణుడు, తన్ను నమ 

భజించు భక్తుల కఖండ కృపామృత మిచ్చువాండు, మరే 

వ్వండును చేడు. ఇది నిజమాయని శంక గలిగిన చో, నెన్ని 

వేల మంది భక్తులను, జ్ఞానులను దయతో నెన్ని విధముల 

రహ్నీంచెనో, (ప్రతి పురాణము చెప్పుచున్న దిక దా. వురాణములు 

చదివియో, వినియో (ప్రయోజనమేమున్నది, నమ్మి దేవుని 

దయ రుచిదూడవ లెను, 

160. “భగవాన్! (శ్రీరామ (ప్రభూ! (శ్రీకృష్ణ్యపభూ!” 

అని నమ్మి నోరెత్తి పిలువలేవా? ఇంబేమి కష్టమున్నది? 

అట్లు వీలిచి (మొక్కి_, నీగొడవలు చంటివిల్ల వాండు తల్లి తో 
వలె పతివ్రత యగు భార్య భర్తతోవలె,ంజెప్పికొని వినయ 

విధేయతలతో నాతంజేమి చెప్పునో వినుట కలవాటు చేసి 

కొనుము; భగవానుండిట్లు బదులు పలుకును; “వమిరా! 

నేనిచటనేయున్నాను; నిన్ను నిరంతరము కాపాడుచున్నాను, 

భయమెందుకు? నీ యోగ శేమములు నాపౌయని యీశ గర 

వాణి, మన కత్యంత నమిీపవ ర్తియై భగ వానుండున్నాడని 
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నమ్మిన రీతిన, మనకు జవాబు చెప్పుననియు నమ్మి వినుట 

నేర్భవ లెను. 

161. ఆపద లెవుడువచ్చు నో, శుభము లెపుడు వచ్చునో 

తెలియదు; ఆపదలకుంగారణము భగవానుని కృప లేకుండుట, 

శుభములకుంగారణము భగవానుని కృపయుండుట, భగవానుని 

కృప లేకుండుట లేకుండంబోవలెను, ఎల్లప్పుడు భగవానుని 

కృప కలిగియుండవలెనుు అందుచే సర్వకాల నర్వావస్థలలో 
మనము భగవానుని భజించు. టవనరము, అపుడు ేవునితో 

గెల్లప్ప్వుడుందుము; తణ కాలమైనను దేవునికి దూరము కాని 

వానికాపదలెట్లు వచ్చును; కావున నమ్మి, భజించి, నిత్యము 

"దేవుని దగ్గర నుండుము. 

162, అన్ని విషయములు తెలిసిన ట్రుండి, తెలీయ 

కుండు కే మానవత్వ లక్షణాము, 9ది తెలిసి, తెలియునను 

గర్వము, అహాంకార మును విడిచి పెట్టుకు తెలివి, కాని ఒక్క 

ఏిహయము నిన్పంశయముగాం దెలిసినచో నన్నియుందెలి 

యును భగవాను న్నాళయించుట, ఇదొక్క_టియీ తెలిసి 

చేసినచో అన్నియు డెలిసినశ్లే, ఏలన సర్వము నెరుగుళ క్రి 

భగవానుని కృపచే లభించును, సర్వలోకములు, సర్వలోక 

సర్వ విప యములు-అనగాంబరిపూర్హ జ్ఞానము, పరిపూర్తానం 

దము, పరిపూర్ణ శక్తి, పరిపూర్ణ శాంతి _ దేవుని పాద పద్భ 

ములలో నున్నవి. అట్టి పాదములను మనమంటి యుండిన చో, 

నాలమణములు మనకు సం(క్రమించును, 
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163. సూర్య భగవానుని కుదయా సమయ కాలము 
లలో గాయత్రీ మం(తము చెప్పి అర్హ్యమిచ్చి, “అసావా 

దితో (బహ్మేేతి” యని చదువవలెను, సూర్యుడు భగ 
వానుండు, పరమాత్మ, పరబహ్ము న్వరూవి, చేతిలో నీరు 
దేవుండు దోసిలొగ్గి నీరు పట్టుకొని మం|తముచ్చరించు శక్తి 
"దేవుడు, నర్వము భగవానుండేే ఈ భావముతో నర్ధ్యవిచ్చు 
నాతండు బేవ్చండగున్సు. లేక (బహం్తుమగును. “"బ హ్మైోవనన్ 
(బహ్మాస్యుతి,”” యని చదువుచు నర్ధ్యమిత్తుము, ఒక్క అర్హ్య 
[పదానవుతో (బర (బహుమగు సాధన మే సంధ్యావందనము. 
ఇది చేయుట కధికారము గలిగి పొగరుబోతుతనమువే 
మానినవారి దుగ్షతి వర్ణి ౦ప౯జాలము, 

164. ప్రుండరీకాతు నామోచ్చారణ  మా|త్రముచే 
బాహ్యాభ్యంతర శౌచము లభించునని చెప్పబడెను, అనగా 
లోపల, బయట శౌచమనగా "ఆరోగ్యము, పటుత్వము, 
బలము, జ్ఞానము, (బహ్యుత్వము” లభించును, ఆెని శే 
వాది నామము, లుచ్చరించి మూడుసారు లుదకము లోనికిం 
బుచ్చుకొనవలెను, శేశవున కర్చించి, ఉదకము మనము 
కెొగుచున్నాము, అనగాంగేశవుడు మనలో నున్నాండని 
తెలియవ లను, ఇంక బాహ్యాంభ్యతర సౌెచమునకు లోశేమి 
యుండును పూర్ణ శ₹"చమనగాంబర మాత్శర, పుండరీకాక్ష 
స్పురణచేం బర మాత యగుటకు సంబేహము లేదని యెరుగ 
వలను, 
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165. (శ్రీకృన్ల ప్యభువు చేతిలో నన్నిటిని విడిచి వెట్టి 

నిర్విదారముగాంజిద్విలాన వదనుండ మై కూర్చుండుకేు అత్యు 

త్తమ కార్య (క్రమము; అత్యంత సుఖ (పదము, షివ్ర్ర కట్టకున్నను, 

నిజముగా సర్వము కృష్ణ (ప్రభువు చేతిలోనే యున్నవి, సీవు 
విడిచిపెట్ట వలసినది, అన్నియు సీ చేతిలోనే యున్నవనుకొను 

(భ్రాంతి, సీవిది యెరిగి కూర్చుండు చో శ్రీ కృష్ణ కృపామృత 

ధార, నిరంతరము స్వై( (బవహించుచుండును, ఫలితమో! 

అఖండ శాంతి, అనంత నంతృప్పి, అనిర్యాచ్యానందము, 

పరిపూర్ల జ్ఞానము, అనుభవించి చూడు మాట లేమి లాభము, 

ఇది నమ్మి, చేసి, అనుభవింపవలసిన పరమ పావన నత్యము, 

పలుదోముపుల్ల మొదలు పర(బహ్తుత్వము వజకు కృష్ణ 

_పభువు నికు తృణ(పాయముగా౭ (బసాదింపలట లండు, సీకవుడు 

సిద్దింపని కోర్కె_లుండవు! 

166. దీకయే మోకము, మూడు నూ(తములను 

దీతుతో సీజీవితములో ననునరించుటకు. బూనిన చో మోశతము 

లభించును. (1) వ (ప్రాణినెన్నం జేకారణమువేతను ద్వేషింప 
కుండుకే గాక్క సకల (ప్రాణి జాతమునకు శ్నేమ సౌఖ్యము 
లనే కోరు (ప్రేమను గట్లియుంకుట. (2) డై వేతర (ప్రనంగము 
లను సాధ్యమైనంతగా విడిచి పెట్టి, మిత భాపిత( మలవటణచు 

కొని సత్య ధర్మములను గూర్చి మృదు మధురముగా. 

బలుకుట (3) సర్వకాల సర్వావస్థలలో భగవాను 

నపహాంకార గర్భములు విడిచి. వినయ భయ భక్తులతో 
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భజించుట యనునవి సూత (త్రయము, వీనిని సాధించు దీక్ష 

విజయ మందుటయు మోతు |ప్రాప్తియు -నకకాలమున నే 

జరుగును, 

167. “నంతుష్టన్పతతం యోగీ,” యనునది సూత్రము, 

యోగి యనగా జ్ఞాని నిత్య నంతుష్ట్రీ గలవాంజై. యుండ 

వలెను, అనగా నిత్య సంతువ్షి గల వాడే యోగి లేక జ్ఞాని 

యని యర్గము, డేవితోదుల్య మైనది కాని, తదధికమై నది 

గానిలేదో, అట్టి వస్తువు లభించినవుడు మనకు సంపూర్ణ 

సంతుష్టి యుండును, (ప్రాణికోటి కనంతుష్టి, అనంత్భృ ప్పి 

వీశాచమువలె బాధించుచున్నది, ఏమి సంపాదించిననుు వది 

అనుభవించినను, తృ్పి కలుగుట లేదు. తనకున్నవి కాక 

లేనివెన్నో యింకను గావలెను, అనగాం బరమౌత గః 

నకల (పాణులలో నుండి, యా అనంతుష్టి యను నన్నీని 

జ్యలింప జేంయుచున్నా డు, తాము పర మాత్చ స్వరూ మే యని 

అనుభవసిద్ధి కలుగు వణుకు అనంతుప్టి చాధించుచునే యుం 

డును, (బహ్యత్వ సిద్ధి చే బూర్జ సంతువ్ధ్రీ లభించును, 

యోగి లేక జ్ఞాని యనగాంబర మాత్మ నెటిగి, పర మాత్శతో 

(దాదాత్భ్యమందుటయి, అనగా యోగి, జ్ఞాని, ఉత్తమ భక్తు 

(డు నిజముగా పర(బహ్మత్వ సిద్ధి గలిగి, పర మాతృ లత్నణ 

మగు నిత్య నంతుష్టిని గాంతురు, 

166. (పతి (ప్రాణియు (బతి మాననుండు లోకములో 

(బుట్టినది మొదలు, లోకమును విడిచి వెడలిపోవ్రటకే యూత 
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సాగించుచున్నా (డు, జీఏించుటనగా లోకాంతర (పయాణ మే, 

మానవు డేమిచేయుచున్నను (సయాణములో ౧జేయుచున్న 

పనియే, కూర్పుండీనను, నిదించుచున్నను అదినడకయే | 

లోకాంతరమున కాగకుండంజేయు నూటియా(తయే, ఈ 

యా తలో. జదున్రలు,వివా హాములు, సంతతి, ఉద్యోగములు, 

భోగములు, తాపష్మతయములు బాథించుచున్నవి.ఈ యా(తలో 

నెల్లప్రుస్తూడు జీవించుట దుర్భరము. భగవానుని దర్శించుటతో 

సీ యా([త్రముగియున్సు తత్పయత్న మొక్క కే (ప్రయాణ 
సౌకర్యమును, (ప్రయాణ నమౌప్తిని కలుగంజేయును. 

168. అనంత (బహశ్తుండమును సృజించిన ఛభగవాను6 

డందొక నలుసువంటి నిన్నును నృజించాను, సీన్స వము, న్ 

పూజు, సీ భక్తి భగవానుని కవనరములేదు, అఖండ పరిపూ 

ర్లతము, అవ్యయానందము, భగవానుని లక్షణము తే! నీ 

పూజవలన భగవానుని కేదియు నంతెసీంపవలసిన పనిలేదు, 

కాని మనపూజార్చన థ్యానాదిక ములు సిరర్ధకి ములుగావు, 

మనకు జిత్స శుద్ధి, సువిత్సణము, నవియిచ్చి, భగవన్గపీమ 

నెజుగుటకుం దోడ్చడును, అందుచే దేవునికి? బూజ మన 

పూజయే, అనగా మనక్నేమార్గమే; దేవునికి దానివలన లాభ 

169. భగవానుడు మాటాడంగ లంజా? కలండన్న వో 

మనతో మాటాడునా? ఈ (పశ్నలు సులభముగా వేయ 

వచ్చును. నమాధానమును సులభమే భగవానుఃడు మాటా 
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డును, ఎవరితోనై న మాటాడును. భగవానుండు లోపల 

వెలుపల సర్వత నిండియున్నా (డు. మనకస్థ్ట సుఖము 

లాయనణ ౭ జెప్పికొను టభ్యసింసవ లెను. మనకు. బరి 

పూర్ల విశా(నము, అంతరంగశుద్ధి ఓక్పునున్న చో, ఛభగవా 

నుండు మనతో మాటాడును, మాటాడుటనగా దర్శనమిచ్చు 

టయు జరుగును, దర్శనమిచ్చునా, పలుకరించునాయను నందే 

పాములుండరాదు. భగవానుని మహివమనెజిగిన నిస్పంశయ 

భక్తి క సాధ్యము లుండనవు, విశ్వసించి, మాటాకజువబుకు 

భక్తితో భగవాను నెదుట మన కేవికావఅనో చెప్పికొని, 

ఓర్పుతో వేచియుండి ఆయన పలుకు అత్యంత మథుర వాగ 

మృతమును (గోలి ధన్యులము కావచ్చును. 

170. అదై (తసిద్ధి యనగా, నీవు పరమాత్శ తాదాత్శ్య 

మంది, నరష(ప్రాణులలో నీవున్న నంగతి అనుభవపూర (క 

ముగా గుర్తించి, (ప్రాణుల సుఖ దుఃఖములు నీవనుభవింప 

వలెను, ఎవండు బాధనందుచున్నను, వాని ప్యాదయములో 

నీవ్రంటివని తెలిసి. సీవాతంచై వాని అనుభవమును పొంద 

వలెను, ఎవండు సుఖము ననుభవించుచున్న నదే రీతి నీవును 

సుఖింపవ లెను. ఇది సర్యములో నేనుంటినను జ్ఞానబలము 

చేతను, తదభ్యాన బలము చేతను నంపాదింపందగన అదై్వత 

సిద్ధి, అప్పూడు నీకాకల్సి దప్పిక, అనారోగ్యము, దుఃఖము 

నుండవు, ఆత్మృకవి లేవు కావున, సీవాత్మానుభవ సామర్థ్య 

ముచే సకల సాఖ్యానుభాతిగాంచవచ్చును. 
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171. నేనే పరమాత్శనగుటశే నన్ని బేహములు నావే 

అన్నిమనస్సులు, బుద్ధులు, నావే; జగమునందుజరుగు సర్వము 

నేనే చేయుచున్నాను. మాయాశక్తిచే నందరకు (భాంతి 
కల్పించుచున్నది నేనే; చెట్టు, దానిపువ్వులు, కాయలు నేనే; 

మేఘము వాయువు, వర్షము నేనే; సూర్య చం(ద్ర (గహ 

నకు [త్రకాంతి, అగ్ని నేనే పంచభూతములు నేనే; నర్వబీజ 

ములు నేసే; నేను నాయిచ్చ వచ్చిన రూసము ధరింపంగలను; 

విడువంగలను; పరమాత్యుధరించు రూపములన్ని యు నావే 

నేనే క్టమ్టుడు, రాముడు, సర్వమును. 

172. అన్నికట్టి పెట్టి, 'దేవునినమ్మి కకూర్చుండ్రిశన్నులు 

తెరచి మూచుచుండుము. భగవాను. డెన్ని విచిత్ర విషయ 

ములు చూపునో! ఆయన నంకల్పశ క్రి మాత)ముచే (బ్రహ్మం 

డములన్నియు నడచుచున్నవి. సి విషయము తృణ(ప్రాయము, 

భగవాను నా(శ్రయింపుము; నీకు వలయునవన్ని యు న[ప్రయత్న 

ముగా లభించును. అనగా సిహాలోక' యూ[తావనర ములు, 

నమ(గ్రజ్ఞాన భ కి యోగములు, మోతుము నీకు లభించుటలో 

నాశ్చర్యములేదు. భగవానుని మహిమ వర్షనాతీతమైనది. 

నవ్వి దాని అనంత సౌందర్యమును కన్నులారంజూచి అనుభ 

వింపుము. అప్పుడు నీవు భక్కు(డవని చెప్పవచ్చును. 

19, మన 'దేహనిర్థాణములోని నైపుణ్యమును బరి 

కీలించినచో నది భగవాను నద్భుత నిర్థాణమని స్పష్టమగును 

మనుష్య ేహము నేకాదు,వ[ప్రాణి చేవానిర్భాణ మైననునరే, 
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ఓక సీంచాము, వనుగు, పంది, అవు, ఈగ, దోమ, కాకి దేహా 

ములు, అటులే వృతలతాదుల నిర్యాణము--- అనంత 

వైవిధ్యముగల రంగులు రూపములు. సౌరభములు_పరీటీం 
చినచో బేవు నఖండవుహిమ (పత్యతుమగున్సు ఎంతె శాస్త్ర 

వేత్సృయు, నొక్కు మనుజదేహామును, ఒక పశీని, ఒక పుష్ప 

మును, తుదకొొక గడ్డిపరకును నృజింపంగలండా? ఏీనినన్ని టిని 

నాశ మొనర్చు మారణాయుధములను మా[తము సృజించి, 

(పాణకోటి కశాంతిని గల్పించుశ క్రి మా[త్రము వీరికి. గలదు, 

174. చేను నా[శయించుటలో నెంత సుఖమున్న దో 

వర్ణి ంప(జాలము, శంకరులవారు భగవానుని గూర్చి యిట్లనిరి. 

"నమస్తే సమస్త (ప్రపంచ (ప్రభోగ (ఫమాణ(పవీణ.” అనగా 

నేప్రాణి యేమేమి. యెంత నెప్పు డెట్లనుభవింపవలెనో నిర్గ 

యించు (ప్రావీణ్యము గలవాండే భగవానుండని యర్థము, ఈ 

శ్వరనంకల్ప (ప్రావీణ్య మమోాఘమై; నర్వ(ప్రాణి గత కార్య 

(క్రమము లవులు జరుపుటలో నెన్నడును లేశమ్మాత్రమైనం 
బొరపాటుండదు, ఇందీశ్వరుని కేమియు [శమలేదు. నీ వట్టి 

పర మేశ్వరు నా(శయించి, పరిశుద్ధ చిత్తుండవె నిలుచు చో 

సీ యవనరము లన్ని టినిచ్చి, నిన్ను మనుగుడుపు పెండ్లికొడుకు 

వలెంజూచి రథ్నీంచును. 

175. నకల బాధలకు దివ్యమగు రాజ్యవై ద్యము (ఫ్రీ) 

రామ న్టిరణమే; నీవు చేయవలయుపని రామజపమే. అన్ని 

బాధలు పోవువరకు (శ్రీ) రామజపమువేస్పి తిరిగి యెట్టి బాధలు 
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రాకుండ నుండుటకును శ్రీరామ న్నరణమయుచేసి, అఖండ 

శాంతా నందములు లభించులుకు (శ్రీరామ సృణమేచేసి, 

మోాతుసిద్ధి (యగువణబకు (శ్రీరామ నరణ మేచేసి, ముక్కుడ 

వనగా, (శ్రీరామ (పభువులో నై క్యముసాధించి, స్వే (శ్రీ 

'రాముండ వేయె అప్పుడుమవ్మూతమే (శ్రీ రామన్టురణము మాన 

వచ్చును. అంతవణి కెన్న డును మానరాదు. 

176. సము[దను చె ఫాగమునందరంగములు, వాయు 

కల్గోలములు, సుడిగుండములు నుండును. అటులే మానవ 

బాహ్యాజీవితమున.అనగా బాహ్యా నంసారసాగ రమునందాప 

[తయ తరంగములవలన అశాంతి, అలజడి, ఆందోళనము, 

మున్నగునవి యుండును, నము(ద గర్భమున నిశ్చలతవలెనే, 
అంతర్ముఖం డై, లోనికి (|బవేశించి, మూలములోనికే దృష్టి 

శేంద్రీకరించు చో, నిశ్చలమైన ఆత్మ (పశాంతి లభించును. 

అదియేఆశ్శనరాపము అదియే నిజమైన మానవుని రూపము. 

177. నర్భ(ప్రాణికోటికి, న ర్వావస్థలలో నేమిచేయ 

వలెనో నమ(గ్రముగా నెజింగి అపకారము నడపుచున్నవాండే 
భగవానుడు. చీవుకు, దోమకు, మనుజులకు, చేవతలకు, 
(బహిపర్యంత నర జీవరాశులకు, వలయున వన్నియు భగ 

వానుంజే చేయుము సుఖదుఃఖానుభవములను కలుగ జేయు 

చున్నాండు, భగవానుని మహిమయిట్టిదని యెరిగి, సమ్మ, 

నిరంతెరము భజించుచుండు భక్తునికి సుఖానుభూకియిచ్చి, 

దుఃఖానుభవావకాశము లేకుండ (చేసి, జాన మోవ. సాధన 
లను జేయించి తరింప జేయును, 
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178. అనారోగ్యము బాధించు నపుడు చేపాముయొక్క_ 

తుచ్చుత్వము బోధపడును. ఆరోగ్యము కలిగి, బలము పుష్టి 

కలిగినచో, భోగానుభవకాంక్ష తలయె త్రి మారు(త్రోవలు 

సట్టించును. మనమేది కోరవలెను ? అనారోగ్యము కోరి 6 

జాలము; మరిచహాబలము పుష్టినిగోరిన చో భోగలాలనత్వము 

బాధించును గావున, పుష్టీ బలముల నిచ్చి భోగవాంఛలను 

గాకుండ, దై వభ క్రిని జ్ఞానమును (ప్రసాదింపుమని కోరం వలెను. 

179. కోపమెవరివై నను €జూపనవనరము లేదు. మనకు - 

(గోపముక లిగించు నట్లు (ప్రవర్తించు వారందరును దై వనంకల్ప 

(పేరణచేనట్లు చేయుచున్నారు, వారు క_ర్రలుగారు. ద్తియక 

(గ రయెన చేవునినై (గోపము మూావుదుమా ? మనక్రోసము 

వలన చేనునికి నష్టములేదు. "దేవునవై (గోపము చూపిన 

దెవ(ద్రోహా దోవము వలని ఫలితము మనమే అనుభవింప 

నలసియుండును. అందుచే, (బాణులనైం గాని, "డెశ్చన వై. 

గాని కోపమునకు 6దావులేదు. మనపై మనమే కోపగింప 

వలెనా? మనమును డై వసంకల్ప (పేరితులమే కావున (గోప 

మునకు స్థానము లదు. 

160. రితాలో లబోవుచుండంగా, నడచి, వివిధ వాహ 

నములలో స్రీలు, పురుషులు తాప(తయములచే వికానము 

లేని ముఖములతో నటునిటుతి రుగుచుండు జనమును జూ డగా 

నందరును కామకాంచన వాంఛా బద్దులై రు దభూమికి 

(బరుగులిడుచున్న వైఖరిని (ప్రదర్శింతురు. వాహనము 
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లన్నియు శశాన వాటికకు మోసికొనిపోవు శవవాహానముల 

వలెనే గోచరించును, ఇట్టి అనిత్యము సుఖహీనమునై న 

(పసంచములో జన్మించి, దైవకృప నాన్టించు నఖండ కృష్. 

నతి వేగముగా (జేయని అజ్ఞానము టై వకృప లేనిదే విడువదు, 

181. ఈ [పపంచములో నెంత పదవి లభించినను, 

ఎంతకీ ర్తి ధనము, పరివారము భూమి, భవనములున్నను 

వఏదియోళరూపములో మన ఇ్యాంలిని జెడంగొట్టి కన్ని రు పెట్టించు 

దుస్థితి కలిగి కీరును. వలన కీ _ర్హిపదవీధనాదులన్నియు. నస్టిక, 

ములు, పరిపూర్ణ త లేనివి, పరిపూర్ణత ఏనిలో లేదు, పరిపూర్ణ 

తలోంగాని స్థిర వాంటి సౌఖ్యములు లేవు. సరిపూర్ణతయనగా 

(బరిపూర్ల జ్ఞానము లేక (బహ్మృజ్ఞానము. (బహ్మృజ్ఞానమనగా 

(బర మాత్శు ర హాన్యమ-ను జూపఫునది. అందుకే (పాచీన 

మహాధ్ధులు, గృహాకీ ర్రి ధనాదికమునేగాక, (ప్రపంచ నార 

భొమ త్య్వాదికమును తృణ [(పాయముగా విసన్టించి, తవోధ 

నులె (బహ్థ్హత్వమును సాధించిరి, 

182. కర్టయోగమనగా జ్ఞానయోగ మే. కర చేయు 

నది నేను గాదనియు, సీశగ్రరుండే క రయె చేయించుచున్నా త 

నియు (డెలియుళు జ్ఞానయోగము. సరగమిాశ రమయ మై, 

యీశ్వర కరృకమైనదని యెరిగి (ప్రవర్తించుకు భక్తి 

యోగము. నిజమైన కరాయోగ ములో జాన భ కి యోగములు 

క లిసియున్నవి. అటులే భక్తిలో జ్ఞాన కర్భయోగములు, జ్ఞాన 

ములో భక్తి కర యోగములు కలిసియున్న వి. మూష్ట్రలు 
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వీనిని వేరుగాభావింతురు. చేనికచే సంపూర్ణ మై, యితర 

యోాగములతో నంబంధము లేకున్న చో భ క్రి ఉ(దకో 

'న్మాదము, కరు స్వార్ధదూపి.తము, జ్ఞానము తర్క తాండ 

వమునై మోనగించును. 

188. భగవద్దీతిలో (శ్రీ) కృష్ణభగవానుండేమి బోథిం 

చెను? “నేను నీవే; నీవు నేనే” యని బోథంచను, తక్కిన 
బోధలన్ని యు దాని కంగములు. సర్వరూపములు నా వేయని 

చెక్కు.రీతుల భగ వానుండుప బేశించెను, భగవాను(డు సర్వమై, 
నర్వ్మత నిండియుండి, సర్వము చేయుచున్నాండు, బహురూప 

చరాచర ప్రకృతియంతయు భగవానుని నంకల్ప బాహ్యా 

రూపముల్కే ఇంక నేను, నీవు ఛిగవానుని రూపములుగాక 

వేశేమగుట కవకాశమున్నది? మనము కన్నులు తెరచి, భగ 

వానుని ఉనికిని బుద్ధిచే హించి, (పకృలినంతెను భగవానుని 

దివ్య లేజ న్ప్వరూ పముగా. జూచి, లోజూపు చే నాత్శయె మన 

మనియు సర్వవ్యాప్తమైన పర మేశ్వర స్వరూప మే ఆత 

యనియు నను భ వసిద్ధి గాంచవ లెను, 

184. జీవితనమన్య నర్గముచేసికొ నకుండ జీవించువారి 

అత్యధిక వర్గ్ణమువారితో 'డనే (ప్రపంచము నిండియున్నది. (బతు 
కుటయే పరమావధియని తలంచి శిశ్నాదర పరాయణులై 
వర్శించువారికి వేదాంతోపేశ మేమిరుచించును? శరీరము 
ముఖ్యము దానికి వలయుసామ(గ_అన్న వ న్ర్రగృహాోదికము, 
కామ సంతృప్పి..ఇవియే లత్యుములు. వాని సంపాదన నిమి 
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త ముచేయు కృషిలో జీవితథక్కు లన్ని యు వ్యయమై జీవిత 

రహస్యము నెబుగుట కిమా(త్రము శ క్రియుమిగులదు. కావ 

లసిన దేమోయెకుగ యితరవాంఛలు నోనగించున్వు నమ్మిన 

"దేహము దగావేయును. ఫలితము మితిలేని దుఃఖము ముఖ 

ములై6 దాండవించుచుండును, భగవానుని దివ్యలిల | 

185. చేహాపోవణము, చేపా భోగావనరములు కాల 

హరణము నంగీకరింపవు. వానిని వెంటనే అర్టించి అనుభ 

వింపం బుకికొల్చును. ఒకనారి అనుభవించుటవలన నంళ్ళ ప్రి 

కలుగునా? మరణకాల మాకోరె_ యెముక లను బట్టి వీ డించు 

చుండును. తాత్కాలిక దేహా నంతుష్టినిచ్చు భోగ్యవస్తువుల 

స్టి 7 స్టదత్వములం గూర్చి పరికీలన జరువుటకుం దావీయనవు. 

అవియెల్లపుడును తొందరను తొొ[ట్రుపాటును. గలుగంజేయు 

చుండును. అట్టి (పవృ త్తిలోం గోటిసమన్య లుతున్నములై 

మృత్యువున కొప్పగించును. ఈ దురవన్ఫనుండి దైవాను 

(గహమొక్క_కే రవ్నీంపంగలదు. అట్టిదై వానుగహా (ప్రాపి,కి 

దె వారాధనము తప్ప మాన్తాంతరములేదు, 

186. దుఃఖ నమ్మి(శీతమగు సుఖ లేళ మొక వై సున 

బెట్టి, నిర వథిక ఫాం త్యానందముల సింకొకవెపున నుంచి, 

మోాశేదకావలయునో దీసీకొనుండని భగవానుడు పలుకుచు 

న్నాండు, చిల్లిగవ్వ కావలనా, అమూల్యరత్నము కావలెనా? 

యని అడిగినచో రత్న మే కావలెనని బాలురుకూడం జెప్పం 

గలరు, చిల్లిగవ్వ యనగా సాంసారిక జీవితములోం గాంతా 
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కాంచన భవన వాహానాదికము. రత్నమనగా జ రామరణ 

రహిత ఇాళ్వత శాంత్యానంద నమ్మృుగ్ధదస మోతపదవి, 

లోకులందరు రత్నమును విడిచి, చిల్లి గవ్వకె పరుగులిడుచు 
లు రా 

నెంతదుఃఖ మనుభవించుచున్నారో | 

187. మానవులొక (ప్రశ్నవేసికొని డానికి యు క్ష 

మైన సమాధానమును నిర్ణయించుకొని అట్లు నడచుకొన్న చో 

ధన్యులగుదురు. తుణికానందము +- స్థిర దుఃఖము కావ లెనా? 

స్టిరానందము-- ఆ" త్కా_లిక్ష (శ్రమ కావలెనా? ఇది చిన్న 

(పశ్న, దీనికి నమాథానమునకు. నీవు నిశిత మేథావివికానక్కం 

రలేదు. బాలురకు నిది సుస్పష్ట్రమై గోచరించును, భక్తి వివేక 

ములతో జపనంకీ ర్హన థ్యానాదిక (శమకోర్చి స్ట మైన 

నూతూనంద సంపాదనమున కె జీవిత శ్రక్రుల నన్నిటి నుప 

యోగింపవలెనని స్పష్టము. నీవు తరింపం గోరుదువా? ఈ 

(పశ్నయు నమాధానమును దినదినము మనస్సులో నుంచి 

కొని (పవ ర్రెంపుము. 

188. త్యాగమే సుఖము, త్యాగ మే మోతుము; 

త్యాగమే ఇాళ్వ తానందము, త్యాగమే సుస్టిర మైన పరము 

శాంతి. తెల్లితన ఆరోగ్యమును, శక్రిని త్యాగముచేసి పుత్రుని 

గాంచి సంతసించును. త్రీ పురుషులు తమతమ తనుసారమును 
త్యాగముచేసి, శుణికసుఖ మనుభవింతుకు. తనచేపా మనో 

బుద్ధిశక్కుల నన్నిటి నుపయోగించి, ధనికండు తన ధనరాలిని 

గాంచి ఆనందించును. ఉన్న తోద్యోగి తన బలశకులను 
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వ్యయించి కొంత నంప్బ ప్రి గాంచుచున్నా6డు, పీరందరును 

తమకు భగవానుం డిచ్చిన సర్వ శక్తులను వ్యర్థ మొనర్చి 

తాత్కాలిక సుఖము నందుచున్నా రు. కాని వీరికింగలుగు 

సుఖము తోణిక మే, మజియు ననేక శ్రేశములతో నిండియుం 
డును. అహాంకార త్యాగముచేం దనజీవితము సీశ్యరార్పిత 

మొనర్చి భగ వానుండిచ్చు ననంత శాంతి నాఖ్యముల నార్టిం 

చుట జలివికాదా? 

189, నంసార నంబంవమైన ధనకనక వస్తువాహానాదు 

లనునంపాదించుట కె-త్మశమమైనను లెక్కచేయక మాన 

వులు పాటుపడుదురు. భగవంతుని కృప సంపాదించుటకు 

మాత్రము తృణ[ప్రాయమైన అల్చ(శ్రమతో నదిలభింపవలెనని 

కోరుదురు. దానికొలకు విశేష కాలమునుగాని శ క్రినిగాసి 
వ్యయింపనిచ్చగింపరు. వారి స్వల్పు కృవికి దై వకృప కలుగ 

లేదని నిరాశకలిగి కృషియేమానుదురు. మనయందెన్ని 
లోపములున్న వో తెలిసికొని వానిని నవరించుకొని, భక్తితో 

నారాధించు టవనరమని యేల తెలిసికొనరో ! 

190. భగవంతుని నమ్మితిమను వేలకొలందిమందిలో 

నొకరిద్దకు మాత్రమే నిజముగా నమి్యనవారుండ వచ్చును, 

భగవంతుని నమ్ముటంత శేలికపనికాదు. తెంచాటున నున్న 
వ్య శక్తి యొట్టివాంతో వాని లశ్షుణమువేవే తెలిసికొనుట 
కష్టమే, (పకృతియను తెర వెనుక భగవానుండు పరోతుముగా 

నుండుటచే వాని గుణగణాది మహిమను (గ్రహించుటకు తీవ 



95 

కవీ. యవనరము. కాని, వేడశాస్ర్రములు, మహార్డులు, 

జ్ఞానులు, భక్తులు (పకృతి వెనుకనున్న భగవానుని (పత్యత 

ముగా దర్శించి, మాటాడి, వాని మహిమలను గుర్తించి 

మనపై దయతో ((బకటించియున్నారు. వారి వాక్యముల 

నమ్మి, వారు తెల్పిన మార్షముల ననునరించి క్ట తార్జులము 

కావ లను. 

191. పర మేశ (ర కృపా సంపాదన కృషి లేక (బ్రహ్మ 

జాన సి. బాలనిచి(తమైనది, -దీేపాముతో "చేహామును 

నమ్మని భగవదా రాధనము; చలించు మనస్సుతో నిశ్చల 

ధ్యానము; పరిమిత బుద్ధితో బుద్ధికతీతమగు పర మాత్య తత్త్వ 

జ్ఞాన సముపార్ణ నము, మాముచే గపుంబడి మాయను 

జయించి, మాయాతీత పర(బహ్మాసాధనము, చావుగల జన్మ 

మెత్తి చావులేని మోాకునంపాదనము మిక్కిలి విచిత్రవిషయ 

ములు, విచిిత విషయములే గాక, (శ మాన్వితములు, కాని 

మాన్దాంతరము లేదు, (శ్రమకోర్చి, భగవత్క్భప సంపాదించు 

టాక్క_శు తప్పనినరియైనపని. 

192. ఆదర్శకుటుంబ మనగా యజమాని, గృహిణి 

నంతితి _ దై వక్కప లభించు పద్ధతిలో జీవించువారై , దానికే 

(పథానస్థానమిచ్చి తక్కిన విషయముల న(ప్రభానముగా 

(జూచువారై యుంకునదే, గృసాయజమాని, నిరాడంబర 

జీవిఇె వ్యననములకు లోంబడక, జగమంతయు సీశ రాజ్ఞా 

పాలితమై యున్నదని యెరిగి అ(బమ త్తభ క్తి భరితుడై, 
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ధర్భక ర్భ్మాచతణ శీఅముకలిగి, తనభార్యకు, బిడ్డలకు, బంధు 

మి(త్రులకు, సేవకులకు ౯జేయూతనిచ్చి నన్మార్లమున నడపు 
వా౭డే, అట్టి నత్కు_టుంబము లధికము గానుంకు దేశమును 

దేవుడే కాపాడి, యెట్టి విపత్తులు కలుగకుండ జేయును, 
విఒత్తు లధికముగా 6దటసి_చు చున్నవనగా, నతు,_టుంబ a ది a ర్ 
ముల సంఖ్య తెగ్గినదని తెలియవలెను, 

198. నత్పురుషవుండనగా సనత్ సత్యము నారాధించు 
టకై. జీవించువాండు, నత్యమనగా భగవాను6కు లేక పర 

మాత్ళ్శయే. పర మాతు యనగా, (తికాలా బాధ్యుండు, సర్వ 

పరిపఫూ ర్షతలుగ లవాండు. అట్టి పర మాళ్శ నెరిగి పూజించు 

టకు, (దరించుటకు నుపయోగించు జ్ఞానమును, సాధనములను 
మనకు నమకూర్చిన వే వేదములు, ఉతనిపుత్తులు మున్నగు 

ను త్రమ(గ౦ధములు, వానిలోని సారాంశములను (గ్రహించి, 

వానిని జీవితములో నాచరించు నిష్థగలిగి, యెన్ని అవరోధ 

ములు కలిగినను, లెక్క_గొనక్క విజయము సాధింప బూను 

వాండే నత్చ్పురువుండు, 

194 నీవు భక్తుండవు కాందలచుకొంటివా ? కామ 

(కోధాది దోవములను దరిజేరకుండ (జూచికొనుము,. కావు 
వశు(నై న వాండు సక్రమముగా భగవంతునారాధింపస 
(జాూలండు. వలన (గామకలువీతమైన హృదయము, పరమ 

పావనమూ ర్తియగు భగవానునికి నమర్పించుటక్రు ంబనికి రాదు, 
కామమునుండియే (క్రోధాదు లుద్భవించును. కామ్మకోధ 
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వశుం _దేనవ్య క్రి ధర్భమును తృణీకరించి, భగవానుని నిరసిం 

చును, ఇంక భక్తి కవకాశమేడ? కావున భక్తుండు కాంగోరు 

నాతడాత్శ పరిశిలనమువే నిత్యము హృదయమును మలిన 
సరచు కామ[కోధాది దోషములన్ని టిని తుడీచి వేసి, పరిశుద్ధ 

మొనర్భుకొను చుండవ అను. 

195. మన్థుధుండు విమ్షుమూర్షి కుమారుండని ఫురాణ 
గాధ. కాని విన్హు వే నర్వ సౌందర్య నిధి అతడే మన్యుధులు 

కోటిమంది కంకు నధిక సౌందర్య రాశి. మన్థుధుండందులో 

నొకయంశామాత్రుండే. మృత్యువు లేక యముంజెవరు ? 
విస్తు వే, 'దేవేం్యదుంకు, దిక్పాలకులు, చేవతలు పిహ్తరూప 

ములే. మన ధరాపములో మనకు మోౌోహాము. కానుము 

నుదయింస జేసి విష్ణరూపములో జ్ఞానామృతమిచ్చి, మృత్యు 

రూపములో మనకు మరణమును క ల్పంచుచున్నా (డు, పర 

మాత్తయగస విస్థాన్రునర్చించు చో, మన్మధ మృత్యువులు 

అదృశ్యు లై, దైవకృప, జ్ఞానసిద్ధి లభించును. 

196. భగవత్క్భప నార్జించు కృషీలోంగూడ విశేష 
శై మాన్విత మార్గములను విడిచి అత్యల్ప (శమమాత్ర 

ముచేతినే విజయము సాధించు విధానములున్నవి, వేయి 

రికయుల పూజలు, లత్షువిధముల కర్భకాండలు, తీర్ణయా[త్రలు, 

కోటిపారాయణములు, ఉపవాసాదికములు - ధన, కాల, బల 

ముల నధికముగా (గోరి, వెక్కు_ జనములను వ్యర్థ మొన 
ర్చును. అట్లుగాక, నిర్వ(కము, నిత్యశుద్ధమునై న మనస్సుతో 
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నిర వధిక దీమతో భగవానుని మజువకుండ (గొన్ని తణములు 

మ్మూతమే ధ్యానిందినను, అమోఘ ఫలితములు గలిగి, 

యీాజన్రములోనే ముక్తి వాందుశ క్రి లభించును. 

197. మృత్యుంజయత్వము లేక అము_ర్యత్వము నార్జిం 

చుశు భారతజాతి కనాదిగా నం[క్రమించిన దివ్యాదర్శము, 

మృత్యువును జయించుటన గా న కాలమృత్యువు రాకుండు కు. 

-దీపామునకు ౧బతనముతప్పు బేలన నది పంచభూత కిల్సితెము; 

జననమరణములు దాని స్వభానములు. దేహాపాతములో 

ఫున (బహ్మృజ్ఞానసిద్ధిచే జనన మరణాదికములేని మోతు పదవి 

నార్టించు కే భారతీయులకు సంప్రదాయ సిద్దమైవ చ్చిన గమ్య 

స్థానము. దేహాముపకరణము, చేహాము దై వాధీన మొనర్చి, 

డేహాము పడిపోవులోపున డై వక్ళప నాన్టించి, పునర్ణన్యాావన 

రము లేకుండ .జేసికొనుకేు అవు _ర్హ్యళ్వము. 

198. [పపంచములో ంటబెలివితక్కు వ లనేకరకములుగా 

నున్నవి. పరమేశ్వరు నా(శ్రయించినచో నకల శుభములు 

చేకూరునని నమ్మ కుండు తెలివి తక్కువతో సమానమైన 

దింకొకటిలేదు. నర్యశుభప్రడాత, ఆ్థశిత కల్పవృతుమునై న 

భగవాను నాశ్రయించి, నకల దుఃఖ దవోవపరిపోరము చేసి 

కసి, నిత్య శాంతి సౌఖ్యములు నంపాదించి హాయిగా ననుభ 

పంచు బుద్ధిపుట్ట ండుట కంకు డార్భాగ్యము, తెలివితక్కువ 

మ”రేముంనును. అట్టి తెలివితక్కువ గలిగి, మేమెంతయు 

౧బెలివై న వారమని చెప్పుకొనుట నేమనవలెనో తెలియదు, 



(18 ] 97 

199. పర మాత్మ సంకల్ప మా(తమున నకల (పపం 

చము నుదయించినది అందుచే నీ నర్భ[ప్రపంచము నందలి 
నకలము భగవానుని రూపము లే, ఉన్న దంతయు భగవానుని 

బాహ్యా భ్యంతర స్వరూపమే. మొదట బాహ్యా సరూప మైన 

(ప్రకృతిని దానియందలి చరాచరములను జూచి భగవంతు 
నందు దర్శించుట నేర్చి, తరువాత భగవాను నంతరంగ స్వరూ 

సమును భజించుటకుం బూనుకొని తరింపవలను. నగుణము 

మొదట నిగ్లుణము నావెనుక నారాధించుట సులభము, అన 

లేదోవిధముగా సీళ( రారాధన తత్సరుంచై న వానికి నగుణ 

నిర్ణుణా భేశము లను భవముచేం దెలియును, 

200. లోకమంతయు, జీవితము లన్నియు విషాద 

(ప్రమాద దుఃఖములఫుట్ట. "సివేవి నంపాదించితివ”ని మూఢా 
లోకము (ప్రల్నించును. "పిన చేవునా(శ్రయించితివా” యని 

(పశ్నింప వలెను. “నేకు భగవానుని పాదసద్ధుము లాశ 

యించి నాజీవిత సరన మందర్శించు నభ్యానమును నంవా 

దించినా”నని నిక్కముగాం జెప్పగలవాని పాదరేణునులు శిర 

మున ధరించి లోకమంతయు. బవి(త్రత గాంచంగలదు, అట్టి 

మహాత్ముని జీవిత మే లోక కళ్యాణ (పదమెనది. 

201. నీవు (_బాహ్యాణుండవని పూజింపం గోరుదువా? 

(బహ్మజ్ఞునమను 'తాళముచవిని సంపాదించి జంచెమునక్రుం గట్టు 

కొని అఖండధైర్యము, శాంతి, ఆనందములతో జీవించుచు నీ 
యునికివ లనే లోకక భ్యాణమును సాథించుశ క్రి నార్జించినచో 
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సీవు నిజమగు (బాహ్మణుడను. ఈ కాళముచెవి లేనివాండెంత 
విద్వాంసుండై నను తృణ[పాయుండే, వెస్పైనిండ ధనముంచి, 

తాళము వేసి అవసరము వచ్చినపుడు వాడుకొను రీతిగా 

(బపహాగ్దిజ్ఞానముచే దై వకృపాధనము నాన్టించి నకల దుణుము 

లను దొలగి-చుకొని, సర్భశుభములను నంపాదించు శ క్రియే 

(బాహ్మణతగము. అట్టివారి నంఖ్యఅల్పమే యెనను లోక 

క ల్యాణము సాధింపంబడంగ లదు, 

202. (పతినిమేషమునను యముంకువచ్చి నవలను 

జుట్టుపట్టి యీోడ్చ్నుక్ని వోవుచున్నా (డు, ఇట్లేడ్వంబడుచున్న 

మానవులీవిధముగా నా(క్రందించుచున్నారు; "మాకు తెండి 

కావలెను, పిల్లలు కావలెను ధనము కావలెను; గృహా 

వాహనాదికములుకావ లెను!” యముడు వారిజుట్టువికువండు, 

ఈడ్సుట మాను. అందుచే మానవులిక్లుడ్వవ లెను; “హె 

భగవాన్! రశ్నీంచు, (శ్రీ రామప్రభో! కాపాడు, (క్రీ కృష్ణ 

(పభూ! దయచూఫ్సు” ్రక్లేడ్చిన చో యముడు జుట్టువిడిచి 

పారిపోవును! 

203 మనకు శతువ్రలు చాలమంది గలరు, మన 

కపకారము, నవమానము వేయం6గోరుదురు. వమిచేయుటయని 

కంగారు పడనవసరము లేదొ. వలన ఛగవానుండున్నాండు, 

ఎవరియాటలు సాగనీయండు. ఎవరి నెట్లుచూడవలెనో యెరి 

గినవాండు, వాని నంకల్పశక్తు ల|పతి హతిములని యెరిగి, 

న్వచ్చ భక్తి తో నిండిన బాదయముతో నాభగవానుని 
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న్మరించుచు, హీమవత్పర్వతమువలె నిశ్చలధై ర్యముతో 

నుండి, మనకెవ్వండు హని యీఏధముగాను చేయంజూలండని 

చిద్విలాన వదనారవిందు(డవె సుఖిం పవచ్చును, 

204. దేవుని నమ్బుటనగా, భగవానుని పాదపద్దము 

లా[శయించి జీవించుటనగా, వ(జకవచము ధరించి. (శ్రీరామ 

(పభువు (పక్క_నునిలుచుట; గ్రీకృన్లుని రధములో (గూర్పుం౦ 

డుట్ట ఇం నిన్నె వంజేమి చేయగలడు? యముండే దరిచేర 

(జాలయశు ఇంక మానవమా।తు లేమి చేయగలరు? చేనుని 

పూర్తి గానమ్బి స్టరించుటతో 6దుల్యమైన మహూోన్న తర త్షణ 

మింకొకటి లేవు, నమ్మవా ? నీప్రారబ్దము ! 

205. మనకు శుభముకానిది ఛభగవానుండు జరుగనీయండు, 

మనకు శుభముగా (దోచి జరుగకున్న చో, మనము భక్తుల 

మైనచో నెన్నశును విపాద మందరాదునరిక దృాజరుగకుండు కే 

శుభమని ఆనందింపవ లెను. అంతేకాదు, శుభముజరిగినప్పటి 
కంకి నధికోముగా నానందింపవ లెను. జరుగని దశుభమైనందు 

ననే జరుగ లేదని మనకు .6బదెలియదు, మనయుడ దయగల 

డేవునికి (దెలిసి దానిని జరుగకుండ 6జేసినాండన్న మాట. 

అందుచే మనవుధికముగా నంతసింపవలను,. ఇంక నిజముగా 

మన కనుభమే జరిగిన యెడల మనము భకలము కామని 

(గహింపవ లెను, 

206. దైభక్తి నీకున్న దనగా సర్వకాల స ర్వావస్థలలో 

భఛగవానుండు నీతోనుండి అనోాఘ రత్షణమిచ్చు కేగాక, నర్వ 
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శుభములను సమకూర్పును. దైవభక్తి నీకున్నదనగా చేన్ర 
నఖండశ కి నీకం౦ండమె నిల్చునన్నమాట్క, దైవభక్తి నీకున్న 

దనగా దైవశక్తి నిచ్చునది; అనగా దైవత్వము నిచ్చునది; 

మానవత్వము దుఃఖ దూపితము, అల్పశ క్రి మ్మాతము; దైవ 

త్వము నిర్ణుస్థసుఖ[ప్రా ప్తి సాధనము, జరావమరణ రహి తొనంద 

నిలయము, దడానియెడ సీకుంగోరిక గలదా, సీజీవితమంతయు 

(దపస్పాధనలచే డై వమయమై (ప్రకాశింపవలెను. దై వలత్షుణే 

తరమేదియు సియందుండ రాదన్న మాట, అంత పరిశుద్ధు(డవు 

స్వ్రకావ లెను. పరమేశ రా రాధనము కంకు (బవి|తమొన 

ర్పున దింకొకటిలేదు. 

207. (పకృతి శక్తులు చేనుని మహిమలో నొక అత్య 

ల్వాంశమును మాత్రమే చూపును. [పడండ మారుతము, 

భూకంపము మున్నగునవి భగవంతుననంతశ క్రి నణుమ్మా(త్ర 

ముగా సూచించును, అందుచే వానిని దిలకించినవుడు భగ 

వానుని డివ్యమహీమను గుర్తించి భయవినయ భ క్రిభావము 

లతో భగవాను నారాధించుట నేర్చికొనవలెను. భక్తునికి 

గర్వించి విజ్ఞవీగుట కవకాశములేదు. ఎల్లప్పుడు తేలవంచి 

చేతులుజోడించి వినయ (ప్రపూర్ణ శుద్ధాంతరంగముతో ేవుని 
పాదములకు (మొక్కు_టయే భక్తుని విధి, 

208. ఒకవస్తువునుగూర్చి కెలిసికొనుట యనగా నావ 
వే మనమగుట కాదు; ఆవస్తులతేణములను సరిగా (గహీం సు 

చుట. పటిగ బెల్లము తియ్య గానుండును; చింతకాయ పుల్లగా 
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నుండును, కాని (బహ్మవేత్త (బహ్మామేయగునని చెప్పం 

బడెను, "_బ్రైహ్మృవి[ద్బ పహ్యైవ భవతి ” అనగా (బహ్యుమును 

లిసినవాండు (బహ్మమే యగును, ఇది విచితముగాం 

గోచును. మనము భగవాను నెటిగినచో మనమును చేవృంజే 
యగుదుము, అనగా పర మాతృ లకీణములన్ని యు నది 

వంకే మసలోనుండి, జ్ఞానముచే నా౦మ్మ_తములగుచున్న వి, 
అవుడా పరమాత్మ మనమేయని బోధపడును. ఇది ఉపనిష 

ద్యాక్యము. 

£09, పరిపూర్ణ జ్ఞానము, శాశ(తానందము, అఖండ 

సాంతియు నివివె నుండీవచ్చు ననికాను, అవి అదివరకే మనలో 
నున్నవి; అచ్భాదింపంబడియున్నవి, వేఘావృతమైన సూర్య 

బీింబమువలె, మేఘములు లొలగిపోయినంతనే సూర్యుండు 

నపహానకిం ణములతో ((బ్రత్యతుమగును. అనగా జ్ఞానము, జ్ఞాత 

జీ యుమునొకశే, పరమాత్మను సర మా ల్మేతరమైన డచేడియు 
(దెలిసికొన(జాలదు, దేవుని పరిపూ రే యెంత ఆనంతమైన 

దఎగా దేవ్రుడంతటి వానికి (దప్ప జేవుడు సంపూర్ణ ముగా 
6దెలియంబడండు. జ్ఞానమనగా మానవుని చేనుని (జేయునది; 

అది అజ్ఞానాచ్భాదనమును దొలగించుశ క్రి; అది చేవునిదే! 
అనగా దేవుడే చేనుని (దెలిసికొనుచున్నా (డు! 

వై 

౨10. "గతాసూనగ తా సూంశ్చనానుశోచంతి పండి తాః” 
నీత్త; (బతికియున్న వారిని గహార్చికాని, చనిపోయినవారిని 
గహార్చికాని పండితులు (జ్ఞానులు, విచారింపరు. వచ్చునని 
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పోవ్రునవి శరీరములు కౌని శీరులుగారు, శరీరియనగా నాళ్ళు; 

దానికి రాకపోకలు, జననమరణములు, సుఖదుఃఖములు లేవు. 

శరీరము నాదికాని నేను శరీరముకాదు నేను శరీరమునను 

కొనుట, అదిపోవుట కేక్పుట-అజ్ఞానము, చేనాత్శన్యరూపినని 

(గహించి, ఖేదమోదములు విడిచి (బ్రహ్మ ఆశ్వానుభవసిద్ధి 

గాంచు కే కర్తవ్యము. 

211. భక్తుంచైన వాయండొకానొ౫ నమయమున (దన 

కపకారము జరుగునేమోయని భావించి, “భగవాన్! అట్టి 

విపత్తు రాకుండ రశ్నీంపువు”ని (పాన్టించును భక్తుని బాధ్యత 

వహించిన పరవుదయానిధియగు భగవానుం డదివర కే, అనగా 

భక్ర్తునికంకు ముందుగనే తనభ కునికి రాన్టైయున్న ఆపదను 

[(గహించి దానిని నివారించును. తనబిడ్డ కెట్టి న ష్టముశ "సి, అనా 

రోగ్యముశాని రాకముందే నలయు నదుపాయముల నొనర్చి, 

కాపాడుతల్లివలె భగవానుడు (ప్రవర్తించును భక్తుండైన 
వ్యక్తి, భగవానుని మర్యాద లెట్టుండునో (గహించు దృష్టి 

గలిగ్కి తెలిసికొని ఆనందించి, తనభ క్రి నినుమడింప( చేసికొను 

చుండవ లెను. 

212. పీకు నంశయము కలిగినప్పుడు మానవుల నెవరి 

నైన ననుమానించుట తప్పులేదు. భగవాను నెన్న డను 

మానింపకుము. భార్య, పుతులు,మి(|తులు బంధువులు-అందరు 

ననుమానింపందగినవానే, వలన వారికి స్వార్లయులున్న వి. వారి 

బుద్ధులు కామ[క్రోధాది దోషములకు నిలయములు, అందుచే 
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వాకు నీయెడం గోంత(పేమ చూపినను నొకష్పుడు వైరము 

బూనవచ్చును; ఏ కపకారము చేయ. బూనవచ్చును, భగ 

వానునికి స్వార్ధ ములేదు; నిశ్చల పవి(త్ర (పజ్ఞాన్వితుండు భ క్ష 

రతువైక దీతా బద్ధుండు. అందుచే భగవాను నెన్నండను 

మానింపరాదు. నిన్సంశ య బుద్దితో భగవాను నాశ్రయించి 

సుఖింప్రుము. 

౨18. అహాంకారమే (పపంచము; సంసారము. అజ్ఞాన 

మను తల్లికి ముద్దుబిడ్డ; ఇది (గుడ్డిది; వది నత్యమో ఏది అన 

త్యమోా యెరుగదు, గర్వము, ధూగరుబోతుతనము, ధర్భదై వ 

(దోహాదింత, పరహింన ముఖ్యల తణములుగా గలది, 

అందుచే నది కుటుంబములలో (లతలు; సంఘములో వైర 

ములు, దేశములో 6బరన్వర చ్వేషములు, (పపంచములో 

(గాట్లాటలు కలిగించుచుండును. అహాంకారమును విడిచి, 

వినయ వివేషము లభ్యసించి జ్ఞానియు భక్తుండునై మానవుండు 

తరింపవచ్చును. 

౨14. నీ కమితముగా దాపహాము కలిగినప్వూ డొక్క 

నిటిబొట్టును (తాగిన చో దాహా ముపశమింఒదు. ఒక పెద్ద 

పా[త్రనిండుగా నిచ్చిన (తాగి తృ పినందుదువు. మానన్రలకు, 

(పాణులందరకు నున్న సుఖానుభవ దా హాముట్టిది, ఇపా లోక 

ముతో సౌఖ్యమను నొక సీటిబొట్టు మాత్రమే మనకు లభిం 

చును కాంతా కనకములిచ్చు నానందమట్టి బిందు వే, అదియు 

దుఃఖ గర్భితమైనదనగా నొక్క కైనను సుఖజల బిందువు పరి 



104 

శుద్దమైనదిగాదు; రాగ చేప కలుషి తమైనది. ఇక దానివలన 

సుఖ దాహము తీరుకెట్లు ? నళ్వేశ్వర పాదసనృ్సర్శచే, గంగా 

(సవంతి (ప్రవహించి, “మన దాహామును సంపూర్ణముగా 

బోంగొట్టి, ఎడ తెగని సంతుష్టి నిచ్చును. దాహాము తీర్పంజూలని 

సంసార కలుషిత జల బిందువునకై తడవులాడుదు వేల? 

215, ఎవనిని భగవానుడు చాధింపందలదునో, వానికి 

సనదుపదేశమునం దహితము కలిగించి, వ[క మార్గము పట్టిం 

చును, నదుపబేశము చేసినవ్యక్తి తన ఉపదేశము వ్యర్ధ 

మయ్యెనని విచారింస నవనరము లేదు, భగవ శీలపలేని న్య క్షీ 

సదుపదేశములను తృణీకరించుటలో ననహాజ మేమున్నది.? 

కాని సత్పురుషులు, డైవభక్ళులు చేయవలసిన చేమనగా 

నజ్ఞానులందర పతమున 6దామే భగవంతుని శ్షీంపుమని 

(ప్రార్థించుట యే సముచితక_ర్హృవ్యమై యున్నది. మజియు 

నదుపజేళశము నర్ధముచేని సకొని పర మేశ్యరునా రాధించుటకు 

(బూనుకొనిన భక్తులు, తాము గాంచిన సదుపదేశమునెన్న 
డును మజువకుండ నుండుటకు (బూనుకొనవ అను. 

216. సుఖము కొలుకు నంసారవృతము నా(శ్రయిం 

చుట, పచ్చగడ్డి కొజకుం గొబ్బరిచెట్టు నెక్కుట నంటిడే, ట్ కు 
కొబ్బరిశెట్టునై 6 బచ్చిక 'బేనటులే, నంసార విషవృతుమువె 

సుఖమనునది లేదు సరికదా, కష్టములు, దుఃఖ ములు సమృద్ధిగా 

నున్నవి. పచ్చగడ్డి పచ్చికబీకులో దొరక్షన్వు అటులే సుఖము 
పర మేశగరు(డను కల్పవృతుము నా[శియించిన లభించును, 
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వవస్తువెచట దొరకునో కెలిసికొనకుండ జీవించు నవి వేకు 

లందరు చీకటిలో. దడన్రలాడి, దుఃఖమను ఫలిత మనుభ 

వించుచున్నారు, 

217. నర్వవస్తుమూలము పర మేశ్వరుండు. ఏవస్తువును 

నీను నమ (పరిశీలనము చేసినను, అది పరమాకయను ననంత 
శక్తిచే గల్పింపంబడెనని తెలియును. ఒక గడిపరక యెట్లు 

మొలచి చెరుగుచున్నది? దానివిత్సన మెచటనుండి వచ్చినది? 

“వీజాంమాం నర్వభూతానాం విద్ధిపార సనాతనమ్” అనిగీత 

పలుకుచున్నది. అన్నిటికి బీజము దేవుండే! గడ్డిమొక్క_ పెరుగు 

టకు భూమి, జలము, వాయువు, సూర్యరశ్మి కారణము లగు 

చున్నవి; భూజల వాయుసూ ర్యాదిక ము వెనుక భగవాను 

న్యప్రమేయ శక్తి నిలిచి పోషీంచుచున్నది. అనగాం గన్ను 
తెరచి సీ వెద్దానినిం జూచిన నది యోాశ (ర నిర్బితమని బోధ 

పడును. అనగా నీశ్వరస్వరూపమే. నీవునొక వస్తువే, సీన్ర 

సశ్వర స్వరూపమే, అనగా సరిగా బరికించిన చో నీవే యీశ్వ 
రుండవని న్పష్టమగును. 

౨18, ఆకలితో బాధపడుచున్నావా? నీయింటినిండ 
బియ్యుము, పప్పులు, కూరలు, పాలు మున్నగునవి సమృద్ధిగా 

నున్నవి. అనుకూలవతి యగు భార న్రయున్నది, ఆమెచే వండిం 

చుకొని, రుచికరమైన అహారము కనుపునిండందిని సుఖింపక, 

ఆకటిబాధ యెొట్లుపోవునని యేీచ్చెద వేల? సర్వప్రాణుల సౌక 
ర్యమున కె భగవంతుం డందఠలోను, బయట నంతటవ్యావించి 
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పరమకృపామూరి మై అందర కందుబౌటులోనున్నా (డు, ఆ 

భగవానుని పాదములుపట్టి భజించి ఆయన కృ పామ్యృుతమును 

కడుపునిండ( తాగి, జన్ధుజ రామృత్యు దుఃఖము లనన్ని£ిని 
వోనాడి, ముక్కుండనె సుఖింప వేల? 

219. సీ కళ్యంత నన్నిహితమై నీవే చేవామని నమ్మి 
యుండగా నీ చేహము ముదిరి ముదునలి_ టె, నశించుటక్రం కొం 
జిత్రమేమున్నడి? అతిమృదువుగా 'వెరిగిన కూరగాయలను 

తోటనుంచి కోసి తెచ్చి నిలువయుంచినచో నెండి కుళ్ళి నళిం 

చును. వెంటనే వానిని వండి భుజించుట, నద్వినియోగము 

కాదా? అటులే చేసాము నవనవోన్నేష కళాసుందర మై యున్న 

ప్వూడే దానిని భగవానుని పాదసేవలో వినియోగించి, ము క్షి 

సాధించి, ముదునలితనము వానృరాకముంబే తరింపవలడా? 

ఆలస్యముచే. గూరలు కుళ్ళును; దేహము చచ్చును. 

220. సికుసివే అక్క_ర లేదా? సిబాగుకొణకు నీవేమి 

చేసికొనుచుంలోవి? నీకు బాధలు, బెంగలు భయ దుఃఖములు 

లేకుండ జేసికొంటివా? నీకు భయాందోళన దుఃఖములు 

"వచ్చు పెిగివోయి. బాధించు ము దవణిక వస్తు నంపాదన 

ములో బుణ్య కాలమంతీయు వ్యరి మొనర్చుకొనుట స్ు 

సివపకారము చేసికొనుటకాదా? చావు దుఃఖమునులేని పదవి 
ననగా నమరత్వము నార్టించు తీ(వ్రక్ళషి చేయుటకు నీవుపూను 
కొన్న చో సీకు నీమీదంగొంత అభిమాన మున్నదని చెప్ప 
వచ్చును, ఎందరిని చూచినను నీ యభిమానమున్న పారెచ 
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టను గోచరింపచే! అనగా లోకులు తమకు చలియకుండ 

దుఃఖమును గోరుచున్నారు. స్థిర సౌఖ్య మక్క_ర లేదు! 

22]. ఒక సత్యమును మనము మొదటిసారి వినిప్వుడు 

మన కమితో ఈ్పాహాము, నుకేజము కలిగి, మన వ్యక్తిత్వ 

మంతయు నందు. బాల్లొనును,. కాని దానినే (ప్రతిదినము 

వినుచుంటి మేని అది తేలిక యగును; దాని నవ్యత్వెము, 

పూ జ్యత్వము తగ్గిపోవును, ముఖ్యముగా భగవానుని గూర్చిన 

సత్యేములను జెప్పు నుపనిష తు రాణ వాక్యములను విని, 

మహో త్పాహ పూరితులమై వానినాచర ణలోం బెట్టి. అనుభవ 

సిద్ది పొందవలెను. పెక్షైలోని సొమ్ము దినమున కొకసారి లెక్క 
పెట్టును, భ[ద్రపరచుటలో నేమి సుఖమున్నది? దానిని నడి(ని 

యోగ మొనర్చి అనుభవించినపుడే ఆనందమిచ్చును, వినిన రే, 

దినదినము, యావన్లేవము వినుచుండు కు కాని, దాని నాచరించి 

అనుభవసిద్ధిక జెచ్చికొననివారి అలనత్వము దుఃఖ హోతువగు 

నని చెప్పవ లెనా? దానినే పురాణ వై రాగ్యమని నిందించిరి, 

222, మనము జీవితములో నెంతకాలమును వ్యర్గ ముగా 

వ్యయ మొనర్చితిమో, మరణకాలమందు దళుక్కు_న మన 

దృష్టియెదుట మెరసి, దురంత నంతాపమును గలిగించును. 
ముందే యానంగతి [గహీంచి, కాలమును ధర్భుక రా్రాచరణ 
మునందు, బై వకృపా నంపావనము నందును వినియోగించి 

కొనిన చో, మనము నిర్విచారముగా, సంతోవముతో చేహ 
త్యాగముచేసి, పుణ్యలోక ములకు. బోయి సుఖింపంలము,. 
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కాలమును ధనముకం కుం (బాణములకంకె నధిక మైన విలువ 

గలదానినిగా వాడుకొనుట నేన్చకొని, వ్యర్థ్య(ప్రనంగములు, 

కామ క్రోధ మోహముల ను[చేకింపం జేయు (గంధ పఠన 

ములు, ప(తికా పఠనములు, చలన చి(త్రదర్శనములు, విడిచి 

వెట్టి బుద్ధిమంతులు తమ జీవితములను నడుప్రకొ నవ లెను, 

228. ఒక్క_నిమునముచాలు; ఏకా(గతతో, నిష్కళంక 
చిత్తముతో భగవానుని పాదపద్ధుమాలవై మనస్సు నిలిపి, 

"తంగడ్రీ ఇజేనర్వము నీపాదపద్ధుములవై నుంచితిని; స్వీక 

రించి, నన్నూ ంబరిశసుదునొనరి*, నీక్చపామ్సతెమునిచి 

రత్వ్నీంపు"మని ్రజర్టింపవ లెను, మాటి శ్రమతో నాక 

తుణమా( త్రమట్లు (పార్టించిన చో, పర మేశ్వ్విరునుండి తప్పకుండ 

మనకు జవాబువచ్చితీరును. సామూత్కారముగాకున్నను, 
మనలను వీడించు నమన్య లన్నియు (దొలంగిపోయి, చిత్త 

శాంతి, ఆనందము, జ్రానము, మనకులభించి, తరింపంజేయును, 

ఇది దినదినము భక్తుంకుచేస్పి ఫలితములను బరికింపవలెను. 

224. మనము (పతికుణము భగవానుని కృపామృ 

వెమువలన నే జీవించుచు భగవానుని స్థరింపని వారి మంద 

బుద్ధి చేమనవతెను? వతుణమున భగవానుని దయ మనకు 

కేకుండునో ఆక్షణమున మనము జీవింపము; ఒకవేళ జీవించి 

నను మనజీవితము దుర ఛరదుఖముతో నిండినదగును. అందుచే 

మన మెప్ప్తుడో యొకప్పు జేదో(మొక్కు_ దీర్చికొనునట్లు భగ 

వంతుని స్టురించుటకాక, సర్వకాల న ర్యావస్టలలో, దేవుండు 
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వకా(గ్రత నాక్టించి, (శ్రద్ధా భక్తులతో నీశ్ళరారాధనము జప 
ధ్యానాదికములు, చేసిన చో (బూర కర్ణములు పూర్తిగా 

దగ్ధములగును; నేను కర్తనుగాను, నరగక ర్హ పర మేశ్వరుండే; 

నే నుపకరణమును మా(కమే యను జ్ఞానముచే నేకర శలఫలిత 

ములు నంటవు. “జ్ఞానాగ్ని దగ్గకర్మాణమ్ తమాహుః పండితమ్ 

బుధాఃొ భగవద్దీ తావాక్యము. 

227. లెక్కించుటకు శ్రక్యముకౌని అనంత (ప్రాణికోటికి 

వలయు నవన్నియు భగవానుం డకుగక్రయీ యిచ్చుట లేదా ? 

విశ్వక_ర్హయు ౧బరిపాలకుండున ఇ భగవాను.చెవరిశేమి కావల 

యునో యెబజుంగండా *+ మజియు భగవానుని కోరి భజించు 

భక్తుల హృదయములలో నెట్టికోర్కె లున్నవో, వారి కేపి 

ముఖ్యము లైెనవో భగవానుంజెజుగును. భగవానుండనగా 

ననంత ప్రజ్ఞ; అనంతై శ్వర్యము; అనంత కారుణ్యము; అట్టి 

దివ్యమూర్తి మహత్వము గుర్తించి మన మా[శయించిన చో 

మనకు లోశుమికలుగును ? పరమేశ (రు నా(శయించుటలో 

నెంత అఖండ సౌఖ్య శాంతులున్న వో తెలిసి, నమ్మి, భజించి 

ధన్యు లము "కావ'లను, 

228. సీను నీకన్న బాధలు, కోర్కెలు భగవానునితో 
(జెప్పికొొంటివా? చాలు! నీవ్రచెస్పుటకు (బూర్వమే నీనంగతు 
లన్నియు భగవానుండెరుగును. అంతే! ఆగొడవవిడిచి పెట్టు.” 
ఇదియే చేయదగిన ఉపదేశము, ఇంక నీవు దానినిగూర్చి 

ఆలో చింపవలసినద్కి చేయవలసినద్కి శంకింపవలసినది, వీణా 
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వకా(గ్రత నాక్టించి, (శ్రద్ధా భక్తులతో నీశ్ళరారాధనము జప 
ధ్యానాదికములు, చేసిన చో (బూర కర్ణములు పూర్తిగా 

దగ్ధములగును; నేను కర్తనుగాను, నరగక ర్హ పర మేశ్వరుండే; 

నే నుపకరణమును మా(కమే యను జ్ఞానముచే నేకర శలఫలిత 

ములు నంటవు. “జ్ఞానాగ్ని దగ్గకర్మాణమ్ తమాహుః పండితమ్ 

బుధాఃొ భగవద్దీ తావాక్యము. 

227. లెక్కించుటకు శ్రక్యముకౌని అనంత (ప్రాణికోటికి 

వలయు నవన్నియు భగవానుం డకుగక్రయీ యిచ్చుట లేదా ? 

విశ్వక_ర్హయు ౧బరిపాలకుండున ఇ భగవాను.చెవరిశేమి కావల 

యునో యెబజుంగండా *+ మజియు భగవానుని కోరి భజించు 

భక్తుల హృదయములలో నెట్టికోర్కె లున్నవో, వారి కేపి 

ముఖ్యము లైెనవో భగవానుంజెజుగును. భగవానుండనగా 

ననంత ప్రజ్ఞ; అనంతై శ్వర్యము; అనంత కారుణ్యము; అట్టి 

దివ్యమూర్తి మహత్వము గుర్తించి మన మా[శయించిన చో 

మనకు లోశుమికలుగును ? పరమేశ (రు నా(శయించుటలో 

నెంత అఖండ సౌఖ్య శాంతులున్న వో తెలిసి, నమ్మి, భజించి 

ధన్యు లము "కావ'లను, 

228. సీను నీకన్న బాధలు, కోర్కెలు భగవానునితో 
(జెప్పికొొంటివా? చాలు! నీవ్రచెస్పుటకు (బూర్వమే నీనంగతు 
లన్నియు భగవానుండెరుగును. అంతే! ఆగొడవవిడిచి పెట్టు.” 
ఇదియే చేయదగిన ఉపదేశము, ఇంక నీవు దానినిగూర్చి 

ఆలో చింపవలసినద్కి చేయవలసినద్కి శంకింపవలసినది, వీణా 
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రింపవలసీనది మెేేమియును లేదు, నర్వపరిపూర్తతలు గల 
సమర్జుని దరింజేరితివి, చేయవలసీనదం తే! సన్యల్వావనరము 

లాయనకొకలక్కా ? ఆగొడవ యింక విడచి పెట్టి, నమ(గ 

ధైర్య చిద్విలాస వదనారవిందుండవై జీవింపుము. 

229, కలోర నమన్యలు చుట్టుముట్టనిది మానవజీవితిము 
కాదు. వానికి (బరిపూ_రములు లభిం పక్షున్న చో మనస్సులు 

వికలము_లై తాపాగ్ని దగ్ధములగు చుండును, సరిష్క_రింప 

(బడని (పతినవాన్యయు మనన్పను మందిరములో .జేరి బునలు 

కొట్టు విషనరుమే అనేక విషనరుములు నంచరించుచుండు 
వమూననమిందిక ములు గల మానవాళికి శాంతి సౌఖ్యము లేవి? 
భగవానుని భజించుట కారంభించినంత నే నమన్యలను సర్ప 
ములు పారివోనవును. అంతియకాదు, భగవంతుండందు (|బివే 
ధించి నకల శుభ సౌఖ్యములనిచ్చును. నమ్మి చూడు. 

230.  యోమాంపశ్యతినర్య।త్ర, సర్వంచమయిపశ్యతి, 
తిన్యాహంన _పణ ఖ్యామి, నచ మే నపణన్యతి.” గీశామృ త 

వాక్యము. "ఎవండు నన్ను నర్భ(త్రచాచునో, సర్వముళో 
నన్ను (జూచునో, అట్టివారికి నేను లేకుండుటయు, నాకట్టివాండు 
"లేకుండుట యు నెన్నండు జరుగదు, అనగా నంతట నన్ని టిలో 
"దేవని, చేనునిలో సర్వమును జూచునభ్యాసము చేయవలెను, 
ఈ అభ్యాసములో సెద్దిాగాంచుటయు, డేనుని సామాత్కారము 
'నేకకశకాలమున నే జరుగును; అంతేకాదు; సీవే "బేశ్రండవగు 

దువ్రు; ఏలన నింకొకండు లేండు. ఇదియే పూ ర్లజ్ఞానావస్థ 
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231. భగవానుంకు భక్తులను కాపొడుటలో నత్యంతే 

"వేగమును, అమితనై పుణ్యమును జూవీ అను[గహించును. 

భక్తులకు ందప్పునినరిగా ననుభవింపవలసిన దోషమున్న చో 

వానికై_ నామమా।త్ర విక్స నే యిచ్చుచు, నిచ్చుటలో (గూడ 

మందగతితో దనే యిష్టము లేని రీతిగా జేయును. ద్భఢ 

ముగా నమన భక్తులను జూచి భగవానుడు (పదర్శించు 

కృపకుహాద్దులు లేవు. ఆపత్తుల ననలురానీయండు.. పరిపూర్ణ 

భ క్కికలుగుటకు వలయు స్యల్పశిక్షుణ రూపమున నాతండు 

భక్తులతో నెల్లప్పూడుండి పనిచేయును, 

282. లోకములో ర హాస్యములు చాలగలను. అన్ని 

టిని దలందన్ను రసాన్య మొకటియున్నది, అదియేమనగా, చేను 

నిలో నర్వమున్నవి. సర్వశ బ్బమున కిచట మినహాయి౨ఫు బేదు. 

నర్వనద్దుాములు, సరై ఏశ్వర్యములు, సరసంపూర్ణ తలు, 

సర్యగంపూర్ణ ప్రజ్ఞా విజ్ఞాన వై భవములు, సర్వనమ[(గ్రకృపా 
దృష్టి, నర్వ శాశ్వ తానంత శాం'త్యానందములు, సర్వశుభ 

ములు, సర్వనిరుపమానశ క్రి సామర్ణ్యములు, శౌర్య ధైర్య 

_(పతాపములు, సరాషనర్ల నిర్మూలనదశ్షుత, సార్వ కాలికా 

భయ్మపదానదితు, మున్నగునన్ని టికి భగవానుంజే నిలయము. 

ఈ ర హస్యమెజింగ్, భగవాను నా[శ్రయింపకుండ నెట్లుండ( 

గలవు ? 

288. యజ్ఞో పవీతమనగా నేమో తెలిసికొని వాడుకొన 

వలసియున్నది, నూతన యజ్ఞోపవీతము ధరించునపుడు చెప్పు 
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కొను వాక్యము లిట్లున్నవి; “పరమంపవి(త్రం, ఆయుష్యు 

ము(గ్యం. బలమస్తు తేజః” తాళమువేని మొలలో (గట్టు 

కొందురు, ధనచేటిక నది తేరచి ధనమిద్చును. అటులే యజ్ఞ 

పపీతము దై వశ కి ధనమునకు దాళముచేవి, హృదయములో 

జనార్జనుండున్నాండు. జందెమును కుడివె పునుండి హృద 

యముమోదుగా భుజమువై ధరింతుము. అనగా యజ్హోపవి 

ఆం 
యా 

గాయ |తీజపమువలన చేన్రు ననంతైశ్యర్య పేటికనుదెరచు 
తము యజ్ఞ ఫురుమందెన భగవానునికి మనకు బంధము, 

తాళముచెవివంటిది. ద్విజులనగా నితాళముషెవిచే ౧బరమే 

శ్షరుని ననశము చేసికొనువారు. ఇది మజచిన ద్విజులు 

గార్ల ఛభతుల్యలు, 

౨3. సీకుం దోచినపనులు చేయుటలో నీతప్పేవియు 

నులేదు, సీవుచేసినపనులన్నియు (బర(బహ్ము[(పభువు నాజి 

ననుసరించి చేయుచుంటివని (త్రికరణశుద్ధిగా నమ్మి, ఫలిత 

మెట్టిదై నను, సీయోగ కేమము నిమిత్తము భగ వానుండిచ్చెనని 

నమ్మి, నిశ్చలానందము,దితే వదనముతో సుఖింపుము, ఓక 

వేళ సీ వేపనినై న నిచ్చగింపక మానితివా? ఈశ్వరు నాడ్జ లేదని 

నిశ్చయముగానమ్మిి. నిర్విదారముగా నుండుము, చేయుము, 

మానుము; చేయుటయు మానుటయు నీచేతిలో లేదని స్పష్ట 

ముగా నెరిగి, చేసియు, మానియు నోొశేవిధముగా నానంద 

పరవశుండ వై జీవింపుము. అవుకు సీకెట్టి శేశములునుండను. 



114 

౨వి5, పశ్సీమ చేశ పకృతి శాస్ర జ్ఞాలు నేడు నిర్భించి 

పోవించుచున్న నాగరకత చెష్పూనది లోకమున మనము స్టిమి 

తముగా 6దిష్ట్థ వేసి భోగములనుభవింపవచ్చుననియే, బాహ్య 

దృష్టికి (యాధాన్యముమిచ్చి, అస్థిరములై న 'దేహాదులు స్థిర 
ములను వ్యామోహము గలిగించి, భాగపరాయణత్వమునే 

ముఖ్యాదర్శముగా (జబెంపోందించి, పోవీంచుచున్నది. ఈవిభా 

నముచే (దాము లోకమునకు మహోనకారము చేయుచున్నా 

మని తిరుగులేని గ ర్యాహంకారములు చంవుచేసికొనుచు 

న్నారు, ఇది దురంత దుఃఖ మార్గమని యీనాంతో భారతీయ 

మహర్షులు, రాగముకాదు విరాగ మే, భోగముకాదు త్యాగమే 

శాశగత సౌఖ్య సాధనమని బోధించియున్నారు. దీనిని భార 

తీయు'లై నను తొందరగా గుర్తించి అనుసరించి, లోకమున 

కుప బేనింపవ లను. 

286. రజ న్తమోా గుణాధికురై అత్యధిక నంఖ్యాకులై న భార 

తీయులు నేడు మనుగడ సాగించుచున్నా రు. జూతిలో రాజసిక 

తామసిక శకులు పెంపుగాంచి గరాగహాంకారము లు(ది క 

ములై సీతి భర్భుదై వభీతి దిగజారి, అశాంతి, అంతఃకలహా 

ములు, చెలరేగి చేశమును దుస్థితికి దోడొని పోవుచున్న వి, 
వీ వి జర విద్యాధికులు అధికారులు, ఆరు యువకులు. సాషర్లపర మైన 

స్వేచ్చనాదర్శము గాగొన్సి జాతిధర్శమును ధ్యంసముచేయం 
బూనుచున్నారు. కానియిది సాధ్యముగాదు. భార తజాతిని 

చేటికిని కాపాడుచున్న పరమపావనమైన (బ్రహ్మర్షి త_త్త(ము 
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జాతిరశుణ కె వలయు మార్గములను నిలంబెట్టి, విశ్వకళ్యాణ 

మును సాధించు ననంతశ క్రి గలదని బుద్ధిమంతులు (గహింప 

వలసియున్నది. 

2857. కలంతచెందని మనస్సు, దిగులు లేనిహృదయము, 
పరామాత్శు జాడనెబుగు సుసూతుగబుద్ది. ఎన్నండు దుఃఖ 

మెటుగని యానందము, తిరిగిపుట్టని, చావని మోతు పదవి... 

బ్రవి మానవజాతికివలయు దివ్వధర్భ్శములు. వజాతిలో సీలక్షణ 

ములు శీణించునో, ఆజాతికి దారుణమర్షశ కనిపెట్టుకొని 
యున్నదన్నమాట. ఈ లక్షణములకు. (ాధాన్య మిచ్చి 

(వోత్సహింపని నాగరికత, పేకముక్క_లతో గట్టిన మేడవలెం 
గూలివోవ్రృట తధ్యము ఈ లక్షణములు లేని జాతులను దేశము 

“లను (పకృతికోోపముచే భూకంపములు, జాడ్య ములు, ఘోర 

యుద్ధములు సంభవించి తుడిచి వేయును. వేదములలోని సార 

మిదియే. 

2855. భగవానునికి సీజీవిత మర్చించిన వెనుక, నీను 
భగవాను నేతణవుందును మటువకుండ నుండుటయీ చేయ 
వలయు. దివ్యసాధనము. నీను భగవానుని నురచిన వేళలు 
సీకు నిజముగా భరింపలేని మనఃకోభను కలిగింపవలెను. ' 
కాని యిందోొక' విచిత్రమున్నది, నీవెక్కడ మటచిపోదువో' 
యని పర మేశ్వరుండు సికంకు నధికముగా (శ్ర సవహించి, ప్న్ర్ర 

మబువ లేకుండు పరిస్థితులు కల్పించును. అయీ నీకు. దట 
స్టించు కార్య వై క ల్యములు, ఆఫాభంగములు, అవమాన 
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ములు మున్నగునవి, అవి భగవానుని కృపాకిరణములే యని 
(గహింపవ లెను, దేవ్రని కంకితమైన నీవాతని మరచినను, నిన్నా 
తండు మరువకుండి, సీవు మకువంజూలని రీతులు కల్పించును, 

289. చేవకుడు తనయజమాని పనులన్నియు నకాల 

మున, నలతుణముగా నెర వేర్చి ఆత్మమ సేవకు డనిపించుకొనం 

గోరును, పనులు (శ్రద్దతో? జేయక తిట్లుకినుచు జేయునాతండు 
సామాన్య సేవకండు, అటులే భక్కుండై న భగవ ల్పేవకుండు, 
భయభ' క్రి (శ్రద్దలతో దన (ప్రభువు హృదయము నూహించి, 
(ప్రభువు నంతరించురీతిగాం (బ్రవ ర్హించి, ఉత్తమ “సీవకో(డగును. 
లోపములుచేసి, శిక్ష లనుభవించుచు వ ర్రించువాండు సామా 

న్యుండు; భక్తునికి నిజమైన లత్యుమెట్టి నీక్షయు లేకుండ భగ 

వానుని సేవించుటయ్ర, అది మహోన్నతభ క్రి, ఛగవానుండట్లి 

భక్తు నత్యంత (చేమతో రశ్నీంచును, అట్టిభక్సునికి నికు 

లుండన్రు; భగవత పామృత సాగరమున నీదులాడుటయే, 

240 వర్ష ఫు చినుకులలో చేనునిజూచు టభ్యసింప 

వలెను. అతివృష్టి. అనావృష్టి దోపుములు కలుగకుండ నవ 

నరోచితవృష్టి గలిగినచోట పంటలు సమృద్ధిగాంబండి నకల 

(పాణులక న్న సమృద్దిలభించును. వర్ష మనగా అన్నమే, అన్న 

మనగా (_చాణమే; (పాణమన6౫ా "దేవ్రండే; అందుకే "అన్నం 

(బహ యని వేదవాక న్రము. అడేవిధముగా నాక సమునందలి 

మేఘముబేవుండే. మేఘమునకు చేత్రములున్నవి. ఎచటనెంత 

వర్షింపవలెనో చూచి, పరిశీలించి, అచట వర్ణించును. (ప్రజల 
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ప్రణ్యా పుణ్య ముల ననుసరించి వర్ద పమాణ ముండును. ఈ 

భావముతో వర్గమునుజూచి, దేవుని దర్శనముగా భావించి, 

నమస్క_రించి, భక్తిచూపుచోట, అతివృష్టి, అనావృష్టి 

దోప ములుండవు. 

241. "నర్వారంభపరిత్యాగీ గుణాతీత స్పఉచ్య కే”. 

అనగా సరష(పయత్న ములు విడచువాంజే గుణాతీతుండని గీతా 

వాక్యము, నత్త రజస్సమోా గుణములలో సత్త (ము జ్ఞానము 

నిచ్చును. కాని అదియు బకిపూర్షముగాదు, న_త్త్యమునుగూడె 

నతి[3 మింపవ లను. "నిమై) గుణోభ వాష్టన "యనియు గీతయే 

ెప్పినిది. న_త్తమిచ్చు జ్ఞానము నేను జ్ఞానిని, నేను సుఖినియను 

నహాంఛావమును కలిగించుటచే, దాని నతి[క్షమింపవలెనని 

చెప్పబడెను. (క్రిగుణాతీత మైన బ్రమో్మాక్య్ట భావమును సాధిం 

చుట ముఖ్యమని సుష్టమగుచున్నది. అన్ని (ప్రయత్నములు 

మూనుటనగాం జేయుటయును, చేయించుట, మానివించుట 

శ్రీగృప్ల(పభువు కంగతమై యున్నదని భావము. 

242. అటుగొయ్యి, యిటునుయ్యి అనుసామెతగలదు, 

అనగా6౬ (బమాదము తప్పనిసరియగు పరిస్థితి, జనన మరణము 

లట్టి వే; మరియు జీవించి యిహలోకమున నుండు కానములో 

శ్రయంకర కస! సమాదము లన్ని యో సంభవించుచుండును, 

మానవు లట్టి వేళల అపరిమిత న్లేశవకులై, పలవింతురు. ఈ 

లోకమున నందరకు నిట్టిసందర్భములు కొలదిగనో, ఎక్కువ 

గనో తటస్టించుటయు, నార్నల్తె విలవించుటయు జరుగు 
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చున్నది. ఇది దైవభక్తి దృఢముగాలేని దీనుల దురవస్థ. 
సుదృఢ నిశ్చల దైవభ కి గలిగి, నిలిచిన చో, గొయ్యి నుయ్యి 

రెండును. నదృశ్యములగును. దేవుని మరచుఎయే (ప్రమాద 
హెతువని కౌలిసి వర్తింపవ లెను. 

243. (శ్రీకృష్ణ (వభువు నంకల్పమే అమోఘ శాన 
నమై, అఖండ (బ్రహ్ళోండమును నడపుచున్నది అనంతకోటి 
(బ్రహ్మాండములు, అనంతకోటి ఒనెవిధ్యముగ ల జీవ రాశులు, 

(శ్రీ, కృష్ణ (పభును శాసనబడ్గములై నడచుచున్న ఏ 'భీపాస్మా 
ద్యాతః పవ లే, ై దెతిసూర్యః” అని వేదవాక్య ము. ఆ పర 

మౌాతృభముముచే వాయువు వీచుట, సూర్యు. డుదయించుట 

మున్నగు నర్వకార్యములు జరుగుమన్న వి (శ్రీ కృష్ట ప్రభువు 
(పజ్జ ఆద్యంత రహితము, పరిపూర్ణతకంకు నధికము, వాగ 
తీతము, అమోఫఘము నై నది. ఈవిధముగా నిరంతర వ్యా పారియై 
నిర్వ్యాపారిమైన (థ్రీ) కృష్ట ప్రభువు న ర్వాతీత సౌందర్య 
మూరి యె (పకానించుచున్నాండు. ఆతందేకము ననేశము, 

కర్ణ, అకర్య దృశ్యు(డు అభృశు (డునై, భక్కులక్కు జాను 
లకు దుఃఖ చనోదవు నిర్ధుల నిత్యానంద (ప దానముచేయు 

చుండును, ఈ కీలక మెరిగి, ధన్యుంచవు కారాదా? 

244 పతి(వత మగు భార్య తన కేమైనం గోర్క 
లున్న చో రాతి యేకాంత నమావేశమున, లజ్ఞావినయ విభే 
యతలతో, వృదయమువిప్పి లేశమా[త్రమైన దాపరికము 
లేకండ, భర్తతో రహాస్యముగా జెప్పికొనును. ఆమె తన 
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భ్రర్తయే పర మేశ్వరుండని నమ్బును. అమెకోర్కెల నాతండు 

(పేమ పూర్వకముగా. నెర వేర్చును, కాని కొన్నిటిని జేయ 

కుండవచ్చును, చేయనివానికి (బతివ్రత తనభ_ర్తను నిందింపదు, 

భక్తుడు భగవాను నచేరీతిగా నారాధింపవ లెను; వకారణ 

ముచేతను నిందించుట, నంశయించుట, అపార్గముచేసికొనుట 

భ కుడు పూర్తిగా విడిచి పెట్టి సేవింపవ లెను, 

౨245. నంభాపుణము - సహావాసము - నమైక్య భావము 

నెవరితో (జేసిన సంపూ ర్షసంతృ కి మరపురాని యానందము, 

తిరుగు లేని మనశ్శ్మాంతినిచ్చు ననునది ముఖ్యమైన (పశ్న. మన 

కతినన్ని హితులు భార్య, బిడ్డలు, బంధువులు, మిత్రులు 

మున్నగువారు, పీరికందరకు స్వార్ణములున్న వి; అందుచే 

వారిచ్చు నంతృ ప్పి కొంత కలువీతముగాక తప్పదు. ఇంక 

నమ(గ నంతృ ప్పి, నంపూర్త సౌఖ్యమునిచ్చుశ క్షిగ లగి, సార్ల 

మేవియు లేనివాడు భగవాను. డొక్క_ండే, అందుచే భగ 

వానునితో నంభాషణము, నహావానము నభ్యసించి అందు 

సిద్ది గాంచి, న మైక్యమును నార్సెంచ కు యే వివేక ఫలము. 

246. “జగ|త్పభూ! నిన్ను నేను “మ్మికిని. నాయోగ 

శ్షేమములు నీవు నిరంతరము దయతో నిర్వహింతువనియు 

నమ్మిితిని. అట్లు తప్పక నిర (హింతుననియు సీను స్వయముగా 

(బెక్కు_ సారులు వాగ్దానములు (పకటించి యుంటివి. నాయోగ 

శే వముములక్రుం గావలసిన వేవో నాకంశు ఏకి ఛాగుగా టెలి 

యున్సు నీవు నాకిచ్చినవి, మరియు నాకు సీప్యనిచ్చగింప 
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నివి-రెండును నాకు శుభ్యసదములే యని నమ్ముదును. నీవేమి 
చ్చితివి, లేదను (పశ్నకే తావు లేదని విశ్వసింతును ” 

247. "ఛక్తోసి మే నఖా చేతి రహన్యం హ్యేతదు త్తమమ్” 
అని భగవాను. డర్దునునితో బలికినా6ండు, అర్జునుంయను మన 

వంటివాంజే, కొన్నివిషయములలో మనకంశు గొప్పువాండు. 

(శ్రీకృన్ణుండు పర మాత్మయేయని అర్జునుడు నమ్మి, అప్పుడ 

ప్పుడు నమ్మక ము చేనివానివ కె 6(బవర్పించిను. అందు శే, 

యుద్ధము చేయుమని రథము[(తోలుచుండగా, నేమైనను నేను 
యుద్ధము చేయనని గాండీవము [కిందపార వేసెను. శ్రీకృష్ణ 

భఛగవాను6 డప్పుడు పదు నెనిమిదధ్యాయములు బోధించి, 

అదియు 6జూలక్క తనన్వన్వరూపమును జూపవలసి వచ్చిను. 

తనర హన్యములన్ని టిని జెప్పెను. అర్జునుని మహ యోగినిజేసి, 

అనగా (బరిపూర్ణ (బహ్యూ వేక్తనాొనర్చి, యుద్ధముచేయించెను, 

జయమిచ్చెను. అర్జునుండు యుద్దముచేయుట నత్యముకాదు 

కృష్ణుడే చేయించెననగా :జేసెనని యర్థము, మనము సడలని 

భక్తితో నాశ్రయించిన చో, 6దనర హస్యములనన్నిటిని మన 

కును జెప్పి, తరింపంజేయును. 

౨48. సకల జాడ్య ములకు మందు భగవానుని పాదముల 

నా|శయించుశు. లోకములో జీవితమంతయు అంపవుకోత యే, 

(ప్రకృతి, చేహము, వస్తువులు_ఏీనిని గూర్చిన అజ్ఞానము, మన 

లను గాయపరచి బాధించుట కేర్పాకైన వే, గాయపరచునవి 

గాయములను మాన్సునా ? క త్తీదెబ్బవలని గాయమును 
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మణ్ెకక తీదెబ్బ పోంగొట్టునా? భోగవాంఛలు అజ్ఞాన జన్య 

ములు-అవి అజ్ఞానమును బోంగొట్టునా + ఈగారడీ నృజించి 

నడపుచున్న భగవానుండే అజ్ఞాన దోషము లను గాయము 

లను దుఃఖములను బోంగొట్టి, రహీంపంగలండు, భగవాను 

నా[శయించు చో గాయములే తగులవు. 

249. భగవానుని నామము స్మరించి, సంకీర్తన, ధ్యాన 

జపాదికము చేయుటనగా, దహానకర్శ చేయుటయే. అనేక 

జన్నాంతర ములలో (జేసిన మన పాసరాశి కుప్పలుతిప్పబుగా 

గొండలవలె (జెరిగియున్నది. చేవునిగూర్సి జపమనగా 

నాపాపరాశులను దహనమునర్చుశు; పాపరాళి బూడిద 

యగుచో దానివలనవచ్చు దుఃఖరాచియు భన్టమగును, 

వానితోంచఛాటు జన్టుజరామృత్యు దోపములును దవానము 

లగును, దహానకర్శపూ_ర్తియగుటకు గొంత కాలముపట్టును. 

భక్తి శ్రద్ధలతో మాటలాడకుండ విసరుచుండవలెను. దహన 

కాండ ముగిసిన వెనుక, (బ్రహ్మానంద మోశసామాజ్య 

కిరీటాధిపత్యము హా_స్తగ తమగును. 

250, అపసవ్యము, అక్రమము, అధకర్మముగా (బవ 

_ర్తించు వనారం౦ద రజ్ఞాను లే, జ్ఞాని అజ్ఞానుల నెన్నండును 

దూవీ.౦ప ంబూనుకొనండు, అ్జానిని నీకు జ్ఞానము లేదనుట, 

ని_ఫప్రయోజనము. జ్ఞాని చేయనగు పని, వారిని 1పేమించి, 

ఉన్నత జ్ఞానమార్గములను మృదుమధుర భావలో సూచించి, 

దయతో నుద్ధరింప (దోడ్చడవ లెను. అజ్ఞానిని దూషీంచు 
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జ్ఞూనియు నజ్ఞానియేయగును, మరియు జ్ఞూనియు నొకప్పుకజ్ఞాన 

డథనుండి జ్ఞాన నమున్నత స్థితికివచ్చిన వా౭డేక దా! 

251, (పపంచమంతటికి భారతదేశము యజ్ఞ శాల; 

గృహమున (బూజామందిరము, నకలచేశములశేకాక, సకల 

లోకము లకు (బుణ్య శే (త్రము. 'కారణమిచట జన్మించిన మాన 

నులకు మోతము సాధించుట సులభము. మహార్దులచే 

ఏభూవిలో మానవులు తరించుట కనేకసులభసాధనములుగా 

బాటలు వేయంబడియున్నవి. చేశమందలి సాహిత్య నంపదలు 

భగవానుని మహాత్త్వము నుగ్గడించినవి; పుణ్యతీర్ణములు, 

చేవాలయములు, లక్షలనొలంది నిర్మింప (బడియున్న వి; చేశ 

ములో నేమూలకుంబోయినను, పండితులు, పామరులు అప 

యక్నా భ్యాసముచే దై. వనంకీ రసములు వినిపించుచుందురు; 

సనరషసంగ త్యాగ ముచేసిన పుణ్యపురుషులు నలుమూలల నేటికి 

నున్నారు. అందుచే నిచటి మానవులకోర్పు, చేవునారా 

ధథించునేరు సహాజముగా లభించి తరింసం జేయును, 

252 దేహామునకుంగాని, మనస్సునకుగాని, యేవిధ 

మగు ననారోగ్యము వచ్చినను నాతడు (బాహ్యణుండు 

గాడు వీకులమువాండై నను భక్తుడుగాు. భక్తునకు, జ్ఞానికి 

ననారోగ్య మెన్నండు గలుగ రాదు, (యూహణుండు నిత్యమ నేక 

పర్యాయములు, “ఓమ్ కేశ వా యసాగహో, నారాయణన్వాహా, 

మాధవాయస్వాహా యని (బహ్మృతీర్ణము లోనికి యబుచ్చు 

కొనును; వేదమం(త్ర పఠళనముచేయును; వకులము వ్యక్తి 
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మైనను భక్తుడై నచో భగవన్నామ సంకీర్శనముచేయును. 
దానికంశు నమృతమెచటనున్న ది? అమృత ముకం"కు నాగోగ్య 

మిచ్చు మందెచటనున్నది? 

258. ధనము, పదవి, సవ్యములై న భావములను గలుగ 

నియవు. గశ్వాహం కారముల నుదయింప6 జేసి పెంపొందిం 
చును. సత్య ధర్భ దైవచ్వేషములను గలిగించును. తవు 
మర్యాద, తమగారవము బే (పధానములుగా భావించి, యెంత 

సత్పుకుషులనై నను దృణీళకరింపం జేయును. ఉన్న తపడనులను, 
అధికారములనుు అధిక ధనమునుగల వారిని దర్శించుట, భక్తు 

నిక్కి జ్ఞానికి నమితమనః క్లేశ హెతువగును, అందుచే వా*దయ 
నార్జించు యత్న మునకు దిలోదకములిచ్చి, భగవాను నాళ 

యించుటవలన నెట్టి యవమానములులేని శాంతి సౌఖ్యములు 

లభించును, 

254. భక్తునాన్నత్యము నిస్తులౌన్న త్యముగలది. సాటి 
లేని మేటి పర మేశ్వరుని నాన్యిధ్యము నాతండెల్లప్పూుడనుభ 

వించుచుండును. ఇహాలోకమందలి ధనికులు, అధికారులు, 

(ప్రభువులు, పూర్వవుణ్యమున్న వారు మా(ఇమే మవానీయు 

లగు భక్తులను, జ్ఞానులను దర్శించు భాగ్యమును గాంతురు, 

ఛ క్తుండట్టి వారిరాక నెన్నండుకోరండు; కోర రాదు. జగదీశుని 

సాన్నిధ్య భాగ్యము ననుభవించు భక్తులకు జ్ఞానులకు నికరుల 

దర్శనము నలనిప్రయోజన మేముండ గలదు? అట్టి దర్శన 
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భాగ్యము నిచ్చు జ్ఞానులు, భ కులు కోరికల విడిచిపెట్టిన 

పూజ్యులు గావున వారిని దర్శించిన వారికే లాభము, 

255, భఛగవద్భక్తు నితరులు తృణీకరించుట వలన భక్తు 

నిశే లాభము, భక్తుడు తనకాలములో నొకతుణమునై నను 

భగ వద్ద్యా నేతర విషయములో వ్యయించుట కష్టపడండు. 

నంనార వానన లను (తాళ్లచే బద్ధుఖై నవారితో నాతండు 

కాలము గడుపుట కిచ్చగింపండు. హైగా సం సార బద్దలు, 

కామాదివ్యామోహవశ్యులై సద్భ క్తులను తృణికరింపం బూను 

దురు. వారి తృణీకారము వారికి నష్టము, భక్తులకు లాభము, 

పవి(త్రమైన గోతీరముండగ్యా పందిపాలు గాడిదపాలు నెవండు 

(_తాగును, గోవ్సీరమనగా భగవత్పం కీ రనామృతము. అది 

సర్వ శాంతి సౌఖ్యము లిచ్చి. భక్తుని 6దరింపం జేయును. 

గాగ్తభవ రాహాది శీరములు-తుణిక సాంసారిక దుఃఖ సమ 

(శిత సౌఖ్యములు, 

256. వమి జరిగినను భగవానుని విలానముగా, లీలగా 

స్వీకరించ్చి (ప్రసన్న చిత్తముకలిగి, నిర్వికారానందముత్ 

(గూఠక్స్చుండుట తెలికపనికాదు. కాని ఎంతకష్టమైనను, దాని 

నభ్యాసబలముచే సాధించి కృతార్లత చెందుటతేప్ప, మానవు 

నకు గత్యంతరము లేదు, కాని యాసాధనములో నొక రహా 

న్యమున్నది. ఇది కష్ట్టమెనదని భయపడక్క_ర లేదు, భక్తుడు 

కాంగోరు నాతండు చిత్తశుద్ధితో సాధనచేయుట కార ంభిం 

చినచో నన్నిదశలలో భగవానుడు దయచూకి, చేయూత 
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నొసగి సులభముగా నున్నతదశలకు 6దోడ్కొనిపోయి, పసి 

బిడ్డను తల్లివ లె, రథ్నీంచి కృ కొర్లుని (జేయును, అభ్యానము, 

చలింపని నమ్మకము, ఓర్పు భక్తుని నంపదలు కావలెను. 

257. దృష్టి నీవు చేవునివై నిలిపినచో సృష్టియంతయు 

సీక్రనుకూలమై వ ర్తించును. లోకము ననుకూలము నొనర్చు 

కొనుట కిదియే రవాన్యము. సృష్టిక_ర్తయు, నధిపతియు, భగ 

వానుండై యున్నాండని నీవర్చించుచుండగా, నందుచే భగ 

వానుండే సికనుకూలు62ై వ ర్తించుచుండంగా "దేవుండు కల్పిం 

చిన లోకము సీశేల అనుకూలముగాదు ? చేనుని విడిచి, 
అనుకూలతశై లోకము నా[శ్రయింతువా, నీకు వ్యతిరేకత, 

తతృలితమైన దుఃఖమును తప్పవు. ఈ కీలకమెరిగి వర్తిచు 

వాడే జాని, భ కుండును, 

౨8. " ఛగవానుని నేనెబుంగుదును. అనగా భగవంతుని 

సంగతి నాకం దెలియు”నని చెపు వాసిశేమియు €౯జెలియదని 

నిశ్చయముగా (జెప్పవచ్చును. కాని భగవానుని చేనెరుగ నని 

పలుకువాండనగా భగవంతుని నంగతి నాశేమియు 6బెలియ 

దను వాండును నిందార్పుండని చెప్పవచ్చును, ఈభావము 

నుపనిషత్తు చెప్పినదే, అనగా నీవు చూచినడి, వినినది, తెలిసి 

కొన్నది అంతా దేవుని రూపమే. ఏలన డై వేతరమేదియును 

లేదు. అనగా నీకుదేవునినంగతి తెలియదను కేమిన్యా య్యము. 

కాని దేవుని రూపమనంతెమైనది. చేను నెఖుగుదుననుట చేను 

ననంతరూపము నెజుగుదుననుట విరుద్గ(ప్రలాపము; సిఅల్ప 
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బుద్ధి కనంతెదై వ స్వరాపమెన్నటికిని చెలియదు. దై వేతరము 
లేదు గనుక చేను డందరకు ంజెలియును; బేవ్రని రూపమనం 
తెము గనుక దెలియుట కవ కాశము లేదు. ఈనంగతి నెబుగు ళు 

దేన్ర నెటుగుటయని [గహింపవ లెను. . 

2:9. నామరూపములు తీసివేసిన చో నంతయును పర 
మాళత్ళు స్వరూపమే. అదివకము, నద్వితీయము అనగా నీవు, 
చేను, సర్వము పరబ్రహ్మమే ఆనంగతి అనుభవపూర్వక 

ముగా ౭దెలిసిన వనుక తెలియుట యనుశ బ్దమర్లర హీతి 

మగును. వలన (బహ్యమనగా జ్ఞానమే, జ్ఞానము జ్ఞానమును 

'దెలియు టర్గరహితము నామరూపములు మాయాకల్సిత 
ములు. అవియున్న ంతేకాలము తెలియుట కవకాశము లేదు. 

అవిపోయిన వెనుక తెలియుటయను ప్రశ్నకే స్థానము లేదు. 
వలన (బర [బహ మేకము, నద్వితీయమునై నది, అనగా 
డదెలియుట యనుశబ్దము నిరర్ధక శబ్దము. 

260. చంటిబడ్డ తల్తీ|పక్క_లో (బరు౦డి నిదించును. 

అప్పుడప్పుడు కలతనిద్రలో మెలకువ వచ్చి తడుముకొని, తల్లి 
సుర్శతగిలి, నిర్భ యముగా మరల 6బరుండి ని(ద్రించును. ఉద 

యము లేవగానే, ఒక్కసారి "అమ్మాయని పిలిచి అమ్మ 
వచ్చి చేవదీయువరకు నేక్చుచునే యుండును. భ కుండా 

బీడ్డననుసరింపవలెను. తన పక్కలో విశ్వమాత యెల్లప్పుడు 
నున్నది. ఆమె లేనిచోటులేదుగడా! మెలకువ (జ్ఞానము) 
తేస్చికొని ఆమె స్పర్శనుగాంచవ లెను. ని(దనుండి మెలకువ 
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రాగానే, “అమ్మా యని జగనాల్హత నే పిలువవలెను. అమ్మ 

పలుకు, న్వర్శ లభించువరకు ంబిలుచుచు నేయుండవ లెను, 

261. వయ్యముపట్టినవ కి, జ్వర నంధిలోనున్న వ్యక్తి 

ఎవడో మయొకండు దసకుం గనిపించుచున్నాండని పలుకును, 

భక్తుడై నవ్యక్తి తానా రాధించుచున్న రాముండో, కృన్ణుండో, 

శివుండో తన్నన్ని వేళల, నన్నిచోటుల ననుసరించుచున్న 

సత్యమును జూచు టభ్యసింఎవ లెను. కృషమ్ణుండుగాని, రాముడు 

గాని, శివుడుగాని ఒకే పరమాత్శ సర్వ(తనిండియున్న 

రూపము లే, అందుచే భ క్షుడు నమ్మిన దేవుండు తనలో, దనం 

(బక్క._.లో, నన్ని చోబుల సనమ యములలో నున్న మాట 

పరమనత్యషు కావున ఆయననుజూచి, నశించి, పలుకరించి, 

అనుభపింపవ లను. 

262. ఈలోకములో జీవిత మత్యంత భయంకర మైనది, 

ఎప్పుదే (పమావము, బాధ, దుఃఖము నంభవించునో తెలి 

యదు. కాని బుద్ధిగ లిగి, నిరంతరము చిత్తశుద్ధితో తపస్సాధన 

చేయు జీవితము సర్వదుఃఖ నిరూ్చలన మహాయజ్ఞము, దుఃఖ 

నిరూ లనము, అవ్యయాన౦ దామృత పానము రెండు ముఖ్య 

ములై నవి, ఛగవదారాధనముచే సీరెండును సిద్ధించును. తది 

తర మార్లములేదు. కాన్సన , మానవు ౦డిశ్వర సేవ వెంటనే 

యారంభించి భగవానుని కృపామృతము లభించువరకు దీక్ష 

ఖూాని తరింపవ లెను, 
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౨68. “చేహామ్నా౭_ హమ్, (బహౌవాహమ్”, “నేను 

చేహామునుగాను, చేను పర(బహ్మునేేయను వాక్యార్ధము 

నామాలా(గముగ, సరవాన్యముగా  ౯దెలిసిక్"న్కి తరింప 

వచ్చును, మృతిచెందు శరీరము నేనుగాను; నేనా శరీరము నుప 

యోగించిన ఆత్మ న్వరూపమును. ఆత్మకు బుట్టు, చావును 

లేవు, ఈ విషయమును దినదినము ననుభవసిద్ధి కలుగువణకు 

ంబరికీలించి, కృతార్లతచందుట ముక్తి మార్గములలో నొక 

మార్గము. మనక్రన్నులయెదుట మృతిచెంది, దసానముచే మ 

(బడు చేహములను మనము నిత్యముచూచుచు౦డియు, దేహా 

ములనే నమ్మి జీవితములను వ్యర్థ మొనర్చికొనువారు నిక 

రులుకారా? మితిలేని దుఃఖమే వారికి శిత. 

264, ఇపహా లోక మొక పూజామందిరము. అందుచే 

కీతోక ములో జన్మించినవాడు భగవాను నాశయించ్చి భగ 

వదను[గహము కలుగు వణకు నారాధించుకే కర్తవ్యము. 

పూజామందిరము నందింకేవి. చేయుట కధికారనున్నది. 

పూజాగ్ళృహాములోననగా చేవాలయమునందు భోగములనుభ 

వింప (బూనుట చైవ (దోహామగును. ఈశ(ర వాణి యిట్లు 

పలుకుచున్న ది; "కూర్చుండి, "దేవుని పాదపద్ధుములు పట్టుకొని 

పూజించు, మేపనిచేసినను దుఃఖముతప్పదు. నన్నుగూళ్చి 

తపస్సుచేసి జనన మరణములను జయించి, దుఃఖ సాగరమును 

దాటి, మోమానందపదవి నార్జించు కృషిచేయు నిమిత్తమే 

ఎని చట 6జన్నింప ల౮వేసితిని. ఈశంరాజ నతి|కమించితీవా? 

దుషాన్నీ కాల వేయును.” స 
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265. “నేను నీలో, నీచెంత నుండగా రాగములు 

పిక్ఫైద వెందుకు? ఆకలా? పాలు (కౌగుమని స్తనము నోట. 

బెట్టి లాలించు కన్నతల్లివ లె, (శ్రీకృష్ణ ఛభగవానుండు మనతో 

నిత్యము పలుకుచున్నాండు. చెవులు లేవా? చెవుడా? కృష్ణుని 

మధుర దివ్య వాగమృతమును (తాగి, మిల్లి అఖండానంద 

సాధమున స్వేచ్చగా విపారింపక భయమంది యేన్చెద వేలా? 

నీవు కృష్ణ భగవాను నొడిలో ంగూవృంటివి! చూచుకో!” 

266, గట్టిగా జుట్టు పట్టుకొని యముండు శర శానమున 

కీక్చుకొని పోవుచుండగా, (దోవలో దేహమునకు గాయము 

లగుచుండగా, 6జదువు, చెండి, పిల్లలు, ఉద్యోగములు, ధన 

నంపాదనము, భోగాభిలావలు! ఎంత విచిత్రమైెనదీ మాయ! 

అందరకు €జెలిసిన విషయమే, అందరు చూచుచున్న చే! 

తెలియనట్లు, చూడనట్లు వ్యవహారము! ఈమాయ నుండి 

యెవండు బయట పడలలండు ? బయట పడవలెనని కోరిక 

ముముముత్వము గలవాండు తప్పక మార్గములు వెదకును; 

వెదకుటారంభము, చై వానుగహము కలియుట సీరెండు నేక 

కాలమందే జరుగుచుండును! 

267. కృష్ణ్యప్రభువు సామూత్కారము... నా రెండవ 
పుత్రిక విజయ లక్షీ నిని జంధ్యాల వెంక కేశ్వద్షగారి కుమారు 

నకు తాంబూలము లిచ్చు నిమి త్తము బూరుగుపూడి కాఠులో 

(ప్రయాణమై వెళ్టుచుంటిమి. కృష్ణ(ప్రభువు మాతో (నాడ 

నుండి తాంబూలము లిప్పించి తీసికొనివచ్చెను. రెండు విష, 
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యములలో న్తీకృష్ణ్యపభువు సాతౌత్క_రించెను. ఈ నంబం 
ధము జరుగదని విడి చి వెట్టి వేసిన తరువాత నీనంబంధమే నిశ్చ 

యింప (జేసెను. (ప్రళయ మేఘముపట్టి, రాకపోకలు కష్ట్రమగు 

నని భావించిగిమి. రాకపోకలలో నొక్కు చినుకుపడలేదు. 

ముందు, తరువాత బరువుగా వర్ష ముపడె 

265. నీవు భక్తుండ వేనా? అయినచో, లేక భక్తుండవు 

కాంగోరు చో, నొక విషయమును గుర్తులోనుంచి కొనుము, 

న్ు గష్టముగలుగంజేయు తొటస్థ్యము లెన్ని యో నంభవింప 

వచ్చును. కాని సీకు భగవత్ర్రప గలదని తెలిసికొనుము. 

లేకున్నచో నికుం గలిగిన కప్గములకంకు వేయిరెశ్లైక్కు_వ 

(పమాదములు కలిగియుండును. ఇంకొకటి అనలు కష్టనంద 

ర్భము లెందుకం గలుగవ లెను? సీభ కి అనమ[గము; కొన్ని 

దోపుములింకను నీయందున్నవి. ఇది నీవు [గహింప లేకుం 

డుట నీకు. గల దోవములలో నొకటి. అందుచే వచ్చిన 

కష్టములు "భక్తిని నమ(గ మొనర్చుకొమ్ము”ను విలువు లేయని 

(గహింపుము, 

269. నమ్మిన వారందరు తోడ్పడుటకు బదులూర 
కుండుట యెదురు తిరుగుటో, జరుగును, ముఖ్యముగా 

జరుగ నలనని అనుకొనిన పనులు జరుగవు, ఏ(పక్క_నుండియు 

నాశారేఖలు గోచరింపను. అట్టితరుణములో భక్తుండై న వానికి 

(జుట్టుముట్టిన అంధకారమే గోచరించును; మణిచలించి దుఃఖ 

ముదయించును. ఇట్టి స్థితిలో భక్తుని గతియేది ? భక్తుడు 
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తాను నమ్మిన భగవానుని మణిచినా౭డని స్పష్టము, భగ 

వానుని దృష్టిలో నుంచికొనిన వాసికంధకార మెన్న ౭కు కలు 

గదు. వలన నట్టి దుస్థితిలో, భక్తుడు మనస్సు భగవత్పాద 
పద్శుములవై ల్యబసరింపంజేసి చెవులొగ్గి విన్నచో, “నన్ను 

నమ్మి యుండుము; కఇటుచూడుము; ఎంత దివ్యకాంతియో' 

యని చేన్రండు పలుకును. 

౨70. భగవానుని (క్రీడాహా స్తమును గు ర్రించుటనంగా, 
మనబుద్ధి నకి డానికి (జాలదని తెలిసికొనవలను. భగవాను 

నను[గ్రహమున్న ప్పుడు మాత్రమే మనమది గుర్తింపంగ లము. 

విశగమంతయు, విశ్వములోని సకల వస్తువులును చేనునిగు ర్తులే; 

చిప్నాములే; విశ్వక_ర్త 'చేవ్రంజేయను సావ్ష్యుములు, కాని 

దైవశక్తిని గుర్తించు నంతలో, మన మనస్సు మాయామేఘా 
నృతమై అంధకారము వ్యాపించి, నిర్వీర్యమగును దయతో 

గుర్తించు శ క్రినిమ్మని భగవానునే (ప్రార్థింపవ లెను. 

271. జ్ఞానదృష్టి ననుసరించి, తలోకులందరు చంటి 

బిడ్డలే. అందరు నజ్ఞాన తమస్సులో ముస్టియున్నారు. వారి 

బాగోగులు, యోగ శేమములు వారేమి తెలియును? తెలియ 

దనియు 6బెలియని డజ్ఞాన న్వరూపము. కాని తల్రవల భగ 

వానుండు లోకములోని [పాణులందర యోగ శేమములు 

చూచుచు నే యున్నా ండు, అందుచే మనము ఫురిటి బిడ్డల 

మనియే (గహింపవలెను. జగన్మాత మనరక్షణ క_ర్హవ్యమును 

నిర్వహించును. పురిటి బిడ్డఫు గర్వము అహంకారము, 
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కాము[కోధాధి దోపములు నుండను. వది కావలసిన నేక్చు 
టొక్క_కే వానికి ౯దెలియును. మనము గ ర్యాదికము విడిచి 
జగన్మాత యెదుట నేక్చుట నేర్చినచో నామె కృపజూపి 
రవ్నీంచును, 

272. భగవంతుని కృప నార్టించు కంత సులభమో 

పీకు ౧బెలియదు. ఇది స్పష్టము, కాదందువా, నీకు నిజముగా 

6దెలిసిన చొ. భగవత్క్భప నార్జించుటకేల పూనుకొనవు ? 
సీ సుఖమునకు, శాంతికి ఆనందమునకు, యబునర్జన్ము లేకుండు 
టకు “అనవరతము దేవుని మనస్సులో నుంచికొని అఖండ 
వినయ గారవనులతో నారాధింవుము, సీవీపని యొంతవేగ 
ముగా (కేయుదువో అంత వేగముగాను, సులభముగాను దైవ 
కృపాగిద్ది లభించును. ఈపనిచేసి సుఖింపక దుఃఖమునిచ్చు 
కార్యక్రమములలో గాలము దుర్వినియోగ మొనర్సెద 

వేలా? అవి సులభమా? అవియే కష్టము.లై న పనులు, 

278 “కాక తాళ న్యాయ మందరెరిగిన దే, తాటిపండు 
రాలుటకు సిద్ధముగా నున్నప్పుడు దానివై €గాకి (వాలినది. 
పండు పడినది, కాకీ. (వాలకున్నను పడును. కాని పండుపడు 

త.ణమే కాకి దానిచె (వాలుతుణము. వకకాల తాటస్థ్య మే. 

తాటిపండు దేవుండు, మనము కాకులము, చేవు(డు పనిచేయు 
చున్నాడు. బేవుం డొకపని చేయుటకు నంకల్పించుటయు, 
మనమౌాక్షణమం బే ఆపనిచేయ న్లాఠంభించుటయు. జరుగు 
చున్నది. దానివలన గాకి తాటిపండును పడంగా స్పైననుట 
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(భాంతి మా।(తిమే. పని దేవుడు చేయుచుండగా మనము 

చేయుచుంటిమను (భాంతికలిగి (భాంతి జనితమగు దుఃఖము 

ననుభవించుచున్నా ము. 

274. లోకులు కష్టమైన కామినీ కాంచనాది భోగము 

లను సముపార్దించు దురంత కష్టములతో (గూడిన పనులు 

చేయుటలో గిజగిజకొట్టుకొని, నిరంతర దుఃఖముల ననుభవిం 

చుటకు నంశయింపరు, అత్యంత సులభ మైనది భగవ త్రృృపా 

మృతము; దానిని సంపాదించుట మిక్కిలి [శమ లేనిది. దానిని 

నంపాదించు సాధన మారంభించినంత నే చి త్తళాంతిని, ఆనంద 

మును (ప్రవహింప (జేయు సామర్ష్యము గలది, అట్టి వుణ్య 

సాధన మెట్టయెదుట నుండగా దానిని తృణీకరించుచున్నారు. 

స్వచ్చమైన గంగాజలమును విడిచి పెట్టి, మలినకూవోదకమును 

(_తాగుచున్నారు. కన్నులు విప్పి సరిగా ౧జూడుండు, 

275, (పపంచ వ్యాపారమంతేయు భగవంతుండెట్లు 

నడపుచున్నాండు, ఒక చిన్న తమాషపాచేసి, అత్యంత సులభ 

ముగా నడపవుచున్నా(డు. సకల (ప్రాణులు, |క్రీమికీటకాది పర్యం 
తిము తొముకానిది తొమని, తమబేహాదులతోడను, నితర 

వస్తువా హనాదికముతోడను తా దాతృ్యమును బొంది వర్తించు 

చున్నవి, నేను కాని "దేహమును నే నేయను (భాంతి; తదను 

గుణ (ప్రవర్షనము. ఈమాయా కల్పితమైన (భాంతి మయ ' 

(ప్రవృత్తిచే, నిరాఘాటముగా విశ (రాజ్యపరిపాలన లీల నమో 

ఫఘుముగా నిర్వహించుచు భగవానుండు నవ్వుచున్నాండు! 



276. జగ్యత్పభువు చేను కోరిన పని చేయందలంచి 
కొన్నచో, నే ననుకొనినవ్య క్తి దాగరముననే చేయనలెనా? 
మనమనుకొనినవ్య క్రి వ్యతిశరేళ భావము (సదర్శింపవచ్చును. 
అ-తమా[తమున నిఠరాశళోపపహాతుండను గావ లనా? అక్క_గ 

లేదు. మనము భగవాను సా్మశయించుట నిజమేయెన చో, 

భగవానునికి మన పని జరిగించుట కుపకరణమే  యవనరము 
లేదు. ఒకవేళ నవనర మైనచో, గణనాతీత నంఖ్యలో నెవని 

చేత నాతడు దననంకల్పము జరిగింపలేండు. వ్యతిరేక భావ 
మును (ప్రదర్శించు వ్యక్షికా వ్యకిరేక భావము నుదయింపం 
చేసిన దాతండుగాండా? ఆతం ఆవ్యక్తి కనుకూల భావమును 
గలిగింపలేండా? నీవు చేయవలసిన పని జగ (త్పభువును చిత్త 
శుద్ధితో నమ్ము కే; అవసర కార్యము లెట్లు నెర వేరునని శంకిం 
చుట చార్భాగ్యము. ఆగొడవ చేనునికి విడిచి, నీవ్చు కోరిన 
పుడే నీపని జరిగెనని నమ్యము ఎట్లో నీకెందుకు ? 

277, “దేవని రాజ్యములో దుఃఖమా?”* చేవుంణై నా 
అసత్యము కావలెను; లేదా దుఃఖమైన నసణ్యాము కావ రను! 
సత్య|వ్రత బద్ధులై న భక్తులు, జ్ఞానులు, యోగులు, మహార్దులు, 
(శుతులు, పృరాణములు వేయి గొంతుక త్రి, “"చదేవ్చండు 
న్నాడు; మేము చూచితిమి; చూచుచున్నాము; నర్వ 
మౌానందమయమ"”ని పలికిరి అందుచే చేను డబద్ధముగాదు; 
ఇంక దుఃఖ మబద్ధము కావలెను. దుఃఖమనగా, దారి(ద్య ము, 
రోగము, జనన జరానురణాదికము మన కన్నులయెదుట 
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ప్రత్యక్షము గోచరించి, మనకును దఓస్టించుచున్న సత్య 

నంఘటన లే! చేన్ర*డు నత్య మైన నివి అసత్యము,_లై తీరవ లెను. 

ఎటో తెలియుకే జ్ఞానము. 
య డ్ 

౨78. చేవ్రడు, దుఃఖము, వెలుతురు చీంకటి క లియను. 

ఎట్లు? సూర్యభగవానుం డుదయించి, నిర్చేఘమగు నాకన 

మున విహరించుచుండగా .జీకటి యెట్లుండంగ లదు? అటు బే 

నచ్చి దానందమూ ర్తియై సర్వత వ్యాపించి, నర్వమయు.డై 

యుండగా, దుఃఖించువాండు, దుఃఖము నెచటనుండుట కవకా 

మున్నది? దుఃఖించు నీవు, నీవనుభవించు దుఃఖము రెండును 

సంపూర్ణముగా అనత్యము లే. వెలుగుజూచి, చీకటియని 

భావించుటవలన, వెలుతు రంధకారవుగునా? అనగా నత్యము 

గానున్న దానందమయాత్ళ న్వరూప మొక్ష_ చు. అది సర్య(తై 

నున్న దనగా, నీవు, నేనునదే, తక్కిన పుట్టుక, చావు రోగ 

జరాదుఃఖాదులన్ని యు, అనత్యము లే, వెలుగును జీకటిగా 

(జూచు (భాంతి అనత్యిమని దెలిసి (భాంతివిడిచి, సుఖింప 

వలెను, 

279, బుద్ధిమంతుడు జీఏితముయొ క్క కీళక మెరిగి 

జీవిత దుఃఖ జాడ్యమునకుందగీన వాతి పెట్టవ లెను. భగవానుండు 

వినా (ప్రాణులకు 6గర్ణస్వాతంత్యమున్నదని నమ్య్రుటయే 

వెన్చజాడ్యము, మహామాౌరి, స ర్వేశ్వర చైతన్యము నకల 

(పాణులలోనుండి, తన నంకల్పమ్లుల నమోాఘ( ప్రజ్ఞతో నెర 
వేర్పుచున్న విషయము పరమసత్యము, అహంకారము 
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నంటించి చేసి, “నేని'కు దవహానకర్ణ్శచేసి, భగవాను నాక్ర 
యించి, ఆతనితో నై క్యము సాధించుకే మానవుడు చేయ 
వలయు తపస్సు దీనితో నకల జాడ్య పరిహార మగుటయు, 

అవ్యయానంద శాంతి లభించుటయు, జరుగును. 

౨80, లోకుల నకల దుఃఖములకుం గారణము సత్య 

మును సత్యముగాను, అన సత్యము ననత్యముగాను గహ ంస 

కుండుకే; (గపించుశే జ్ఞానము, _(బహాుత్వము, మోతము, 

సత్యను ననత్య మైన లోక ముగా [గహించుటయే అజ్ఞానము, 

బంధము, దుఃఖ మును. "నర్వమ్ ఖల్విదం[(బహ్య”, “నేహానా 

నా స్తికించన” మున్నగు నుసనిప ద్వాక్యములు అంతయు 

(బ్రహ్మ పదార్థ మేయనియు, "రెండవది లేదనియు బలుకు 

చున్నవి. ఏకమనగా నద్వితీయమగు సత్యమని ఉపనిషత్తు 
పలుకుచుండగా, అనేకమనగా లోకములు [ప్రాణుల్సు వస్తు 

వులు సత్యమని తలచుకెంత అజ్ఞానమో! అజ్ఞానమే దుఖఃము. 

జ్ఞానము సౌఖ్యము నాకు. ఏది కావలెనో చూచికొనుము. 

281. అతివ్యష్టి యొక చోట, అనావృష్టి మజట్ొక చోట, 

సమవృ్టి యింకొక చోట! లోకములో మనము చూచు 

చున్నాము. అతివృష్టి పంటలను నాశనమొనర్చి, దారి[ద్య 

మును రోగములను దుఃఖములను గలిగించును; అనావృష్టి 

తినుటకేకాక, (తాగుటకును లేకుండ జేసి పీడించునుు సమ 

వృష్టి, పంటలను నిర్భలోదకమును, సుఖశాంతులనిచ్చి నంత 

ఓింపంచేయును, వర్గమునకు (గారణములు వాయుమేఘ ములు; 
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సూర్యుండు రవి వాయు మేఘము లెవరు? భగవానుని సేవ 

కులు; భగవానుని సంకల్పముల ననుసరించి వర్తించును. 

భగవానుం జెవరు? సీతినియమములు, దాన దయాధర్శములు 

పర మేశ్వరారాధన పరతం[తతయుంగ ల వారి నెల్ల ప్పూడు నవు 

వృష్టిని, సముచిత సౌఖ్యములనిల్చా రథ్నీంచువాండు. ఇవి 

లోపీంచినందున నే అతివ్య ఫి స్రీ అనావృష్టి బహువిధ పీడనములు 

కలుగును, 

969, దోమ నలునంత, ని ద్రచెడంగొట్టును. ఈంగ విన 

రంత "దేహమువై (వాలీ గులగుల కలుగ జేయును. వానికి 

ఇెక్క_లు, ఎగురుశ క్రి-మనకు లేవు. ఎ్మార్రచీము పట్టుపట్టికుట్టి 

మంట లెత్తించును. పతులు మనము పెంచి పోషించిన చెట్ల 

పండ్లు మనకు "లేకుండ 6దినివేయును. ఎలుకులు, కాకులు, 

నొడ్డెంకలు, చక్కురకముల పురుగులు, ఎన్ని విధములనో 

బాధించును. చెకు,_రూపులుగ ల విష |కిములు, తేళ్లు, పాములు, 

మర్మ్క_టములు-ఏడ్సించును, ఈ లోకములో మన తాక్రాలిక 

జీవితములకు శ(తువులై హింసించుట-దేహమును నమ్ముకొని 

కూర్చుండక చేన్రనారాధించి తరింపుమని బోధించుట. 

9683. ఎవంజేవునినను నీవు చలింపకుము; అందర 

జిహ్వూలవె నిలిచి పలికించు వాండీశ్వరుండే, అటులే ఎవంజేమిం 

చేసినను, సీవు చలింపరాదు; వలన (బతి ప్రాణిలో నుండి 

(కియలన్నిటి నాపర మాళ్శయే చేయుచున్నాండు. నకల 

(ప్రాణులు వారిపలుకులు, తలపులు, చేతలు అన్నియు భగ 
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వంతుని స్వీయ సంకల్ప వ్యాపారములే. నీవు చలించి, కోప 

తాపములు మాపుచో నవి బేవునివె (జూపినటులేయగును. 

సీను భజించు భగవానుని యెడం గోపతాపములు చూపుట 

తప్పుకాదా? అందుచే నిర్శల చిత్తుండవై, మానివై, అచం 

చలుండవై, ఆనంద తరంగ డఊోలికలవపైె నూయెలలూగుచు, 

"శై భగవాన్. జై పరమాశ్ళా! జై మహాదేవి యనుచు 

(బర వముండ వై సంకీ ర్తనము చేయుచుండు ఆకే కర్తవ్యము. 

మనచేశమందలి సన్యాసులందుశే, అన్ని టికి, “నారాయణ, 

నారాయణి” యని చికునవ్రుతో (బలుకుచుందురు. 

2౨84 భగవానుని నీ బంటుగా 6౧గాందుటనగా సామాన్య 

విషయముగాదు. లోకములో మౌానవుందై న వానిని సీబంటుగా 

నియమించికొని, వానితో జీవితమును గడపుట కెన్నియో కష్ట 

ములున్నవి. వానితో నప్పుడప్పుడు కలిగిన చికాక్షలను సర్దు 

కొని, [బతుకవ లెను, నీభావమెజిగి, సీ సేవకు (జెల్లప్పుడు వర్తిం 

పలేండు, సేవకునిలో నవివేకము, పొరపాటు పొగరుబోతు 

తనము, మున్నగు లోపములు నిన్ను బాధించును. భగవానుండు 

నిజమైన తనభ కులకు బంటుగా చసీవచేయుదునని వాగ్దానము 

చేయుకేకాక, సెక్కు_మంది భక్తుల కట్లుచేసిచూపినాండు. 

భగవానుడు నర్వజ్ఞుండు, పరిపూర్ణుడు. లోపరహితుండు 

గావున నీకు సంపూర్ణ నంతుష్టి నీయంగలండు, నీ వెట్టి లోపము 

లేని చేవుని బంటువై నచో, చేవ్చండెట్టి లోపము లేని సీబంటుగా 

వర్షించి సరగ్ష సదుపాయములు చూచి రవీంచును. 
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౨55, "ఓమ్ నమశ్శివాయచ శివతరాయచ” యని 

వేదమైన నమకములోని వాక్యము. శివశబ్ల మునకు మంగళ 

(ప్రదమని యర్థము. నత్పురుషుండే కుభంకరుండని చెప్పూాచుం 

డగా, ీవ్రండు శుభ(పదుం డనుటలో విశేషము లేదు, అన్నము 

ఆకలిని నీరు దాహామును దొలగించును వలె సామాన్యా 

రమే. అందుచే వేదము “కివతరాయచ” యని పలికెను అనగా 

శుభముకం'కు నధికమిచ్చునని భావము. అనగా శివుని శుభత్య 

మనంతమైనదని యర్థము. శివుం డీయంజాలనిది లేనిదే; శివుని 

కుభప్రదాన శక్తి “అనంతమైనది; వాగతీతమని భావము, 

మోత మే అట్టి శుభము. 

286 ేవ్రండనగా నర్గము తెలిసి భజించుట ముఖ్యము, 

దేన్రుండనగా సక లవిధ పరిపూర్లతలు, అనంతముగాంగలవాండు, 

భగవానునికి. బెలియనిది, భగవానునికి లేనిది లేదు. భగవాను 

న"దార్య దాతృత్వము లవధులు లేనివి, తనభక్తుం జేమియడి 

గినను లేవనవలసిన అవనరములేని అఖండ సం పత్సమ్యుద్ధి గల 

వాండ్కు తనభక్సుని కోర్కె. లేవియెనను వెన్వెంటనే యిచ్చు 

టకు సంసిద్ధతగల పరమ కారుణ్యనిధి. సయోగచేమము నీ 

వెబుంగవు, అందర యోగ క్నేమము లాయన నమ(గముగా 

చటుంగును. ఎజబుగుటయీకాక, అత్యంత వేగముతో సీవ్రోర్కె 

తీర్చు సామర్థ్యము, దయ పరిపూర్మముగాం గలవాండు. అట్టి 

భగవానుని నము్య కెంత అదృష్టమో! 
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256/7, |పక్ళతి విజృంభించిన చో నకలవిధ నష్టములు, 

బాధలు కలుగును; భూకంపము, సనము(దఫుపొంగు, తుపాను, 
కొండలు విరిగిసడుట మున్నగునవి, వానినెవరాపం గలరు? 

(పకృతి శాస్త్ర వేత్తలు, (పకృతి వెం(డుక కేంపలేరు, 

ఇంకం (బకృతి వై పరీత్యములు చేయు విపక్తులనుండి రతణ 

లేదా? ఉన్నది. (ప్రకృతినాధు నాగశ్రయించుశే, (పకృణియనగా 

భగవానుని బాహ్య రూపము. భఛగవాను నర్చించిన చో 

(బకృతి అత్యం తానుకూల్యము చూపును. పంచభూతేములు 

పరమేశ్వరుని సంచ బాహువులు, అందుచే విశ్వాధిపతిని విన 

యముతో విశ్వసించి ఛజించుకే వివేక లక్షణము. 

288, సర్వ _పాణులలోం బర మాత్మ నివసించుచు 

న్నాండసి వేద వేదాంతములు ఘోవించుచున్నమవి, నీవు. పర 

మాత్శవలె సర్వములోం (బ వేశింపం గలిగిన చో నంపూ 

ర్ఞానందము కలుగును, శరీరముతో మనమితరులలో. (బవే 
శించుట కవకాశము లేదు. భార్యభర్న వీవణ్యా(త్ర మన్యోన్య 
"దేహాములలో (బ వేశించి తుణికానంద మందుచున్నారు, 

మనస్సుతో నితరులలోం (బ వేశింపవచ్చునుగాని, _ఆదియు 
వణికము నసంపూర్షమును; అయినను మనస్సులు కలసిన 
చోట సుఖమున్నద్శిఇంక నాత్ధునన్ని టిలోం (బవేశొంపంగలదు, 

_్రశేశశబ్ద మిచట నన్వయింపదు. ఆళ్ల అన్నిటిలో నిదివర శే 
యున్నది. అం తేకాదు., కనంబడునదంతయు (బర మాత్యు 

స్వరూపమే; అదియేకము నద్వితీయము, ఆందుచే నాళ్ళు 
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స్థాయికీ (దపశ్ళ క్తిచే గబవేశించి అవ్యయానందము ననుభ 

వింపవచ్చును. అత్మయే ఆనందము, నంపూర్షము, నర్వమును. 

ఆత్మ సాతమాత్కారమే పరమసౌఖ్యము, మోాశతుమును. 

989. బాగా జబ్బు చేసి, (ప్రమాదస్థికిలో నున్న వానిని 

(జూచి తుదిగడియలు వచ్చినవని (ప్రజలు చెప్పుదురు, 

కాని నిజమాలోచించిన చో నందరకు దుదిగడియ లే! గడియ 

గడియకు 6(్రతివ్య క్కికీ నాయుర్షాయము తరిగి తరిగిన ఆయు 

రాయ భాగము మృతుం డగుచునేయున్నాండు. పూర్ణా 

యుర్దాయతు యమగు కాలవెపుడో తెలియకపోవచ్చునుగాని, 

యేగడియలోనై న నదిరావచ్చును. కావున లబతివ్య క్రియు 

నదియే తుదిగడియ యనుకొని, తీ(వనిశ్చయ వేగములతో 

సీశ (ర ధ్యాన మొనర్చి, క్పపనాన్టింపవ లెను. 

290 అజ్ఞానమయ దృష్టికి తుది లేని సమన్యలు, దుఃఖ 

ములుగల లోకమువై నొక తృణము నిర్బ్యము పెట్టి, (శ్రీరామ 

(ప్రభుస్తరణ నంజా తానందామృత (పవాహాములో స్దు 

లాడుచు సుఖించు. అప్పుడు లోకము నిన్నే మియు చేయ 

చేదు. సెగ, నీకనుకూలమై సీ చేవచేయును. ఏలనగ, నిజ 

ముగా లోకమనంగా చేవుండే, అది ఆయన జాహ్యూస్వరూ 

పము, అది, అజ్ఞానదృష్టికి వేనైకనపడును. నీవు దాని మోన 

ములోంబడి,  మోహబంధములలో 6దగుల్కొ_న్మి దుఃఖింప 

నవసరములేదు. టై వేతరముగా లోకమును విలోకింతువా, 

నిజీవఏతము [ఛషమై నశించును, లోకమును "దేవుంయగాం 
6ం 

జూతువా, అది నత్యమగుటచే రక్నీంచి నర్వసుఖములిచ్చును. 
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291. చనినిజాచి మోహింపవలెను, అందమైన వస్తు 
వులు, సుందరాంగులు, ఫలప్రుషుృములు, మణులు, రత్నములు. 

మనహృూదయము నాకర్షించి, మాహావశుల (జేయును. అన్నిటి 

లోని యందము భగవానుని దివ్యకళయే. అందుచే చేవుని 
్హసమోాహీం౦పవ లెను, సౌందర్యము, వ్యక్తులది, వస్తువులదని, 

(భమించ్చి వ్యక్తులను వస్తువులను మోహింతుమా, అవి మన 

లను సకల దురవస్థలలో ముంచి దుఃఖింపంబేయును భగ 

వానుని దివ్య చైతన్యమే, సుందరాంగులకు, సుందర వస్తువు 

లకు సౌందర్యమిచ్చి పోషించుచున్నది. అందుచే సీవు సౌంద 
ర్వము వ్య కులకు, వస్తువులకు (జెందునని భావించుట, దైవ 

(దోహమగుచున్నది. సర్య వై తన్యరాళి, మూలమునగు 

"దేవని మోహించి పూజించి, తరింపుము, 

299, మనశ్శాంతి స్థిరముగా నెన్నండు చలింపకుండు 

రీతిగా నిలుచునట్లు సంపాదించుటకు వీలగునా? అతి సులభ 

ముగా వీలగును? శాంతియే పరిపూర్ణ లక్షణముగాగల వస్తు 

వును మనస్సులో ంబెట్టువొనవలెను. పరిపూర్ణ శాంతిస్వరూవి 
భగవానుందే. భగవానునివై మనస్సు చొప్పించి నిలుపుట, 

లేక భగవానుని నీ మనఃపీఠమున నిలుపుట_-ఆసాధన సిర 

ముగా నభ్యసించుట చేయవలయుపని. ఎప్పుడు నీవు పరమే 
శరుని పాదములను చి త్రమందు (జేర్చి తివో ఆక్షుణామునుండి. 

కామ (క్రోథాధి దోషము 'అెవ్వియు నందు (జేరకుండ భగ 

వానుండే చూచి సీ శాంతిని పోషీంచును, 
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998 లోకములో నన్నియు రిక్త రి కప హస్తము లే. ధనికులు, 

దరి్మదులు-అందరు దర్శిదు లే. ఎనరి చేతులలో నేమో లేదు, 

చేతిలో నొక నాచెమెన లేని వారిన ద్ర కేగి యాచించిన చో 

వారేమి చేయగలరు? వట్టిచేతులు చూపుదురు. చేతినిండ 

మె కమున్న వాడు జేవ్రడొక_యే! సృష్టి, అందలి ధనమం 

కోయు చేవునిదే; దారిద్య నిర్మూలనమునకు (బోయి, దేవుని 

యాచింపవలెను. లోకులందరు దరిద్రలే. దరిద్రలను 

ఆయాఛించుట, సుందరాంగి నవుంనకుని కౌగిలించికొనుశు! 

నర్వవస్తు ధనపరిపూస్తుడై న టేవునా రాధించి, నంపూర్షముగా 

డారి|ద్యమును దొలగించికొని సుఖింపవ లను. 

౨01 "చేవ్రండు, “నేను "దేవ్చండనుగాను, జనన మరణ 

ములు దుఃఖములుగల అల్పవ్య క్తినని మొ త్తీకొని యెడ్సు 

చున్నాంకు. వడ్చుచున్నది ఊవుంజే! కాని దేవ్చండేడ్చునా? 

వడ్చువాంయ టేవుం వెట్లగును? అనగా న యెడ్పు నిజమా. 

అబద్ధమా? అబద్ధననియే చెస్పనలెను. లేకున్న బేవుండేడ్చుట 

నిజమే యనిచెప్పుటవలన 'దేవుండే అబగ్గమగును. వలన చేవు 

సెేేడుండునా? అనగా సీయేడ్స్చు దొరగనాటకము, పల్ల లా 

లులో దొంగయీడు చూపుట మనమెటుగుదుము. అటులే 

లోకములోని నకల దుఃఖములు చేనుని నాటకము బేక లీల! 

295. నీను భక్తుడవా? ముఫ్టియెత్తు దార్భాగ్యుండను 

క్ వెన్నండును గాకుందువుగాక. ఈ అనంత సృష్ట్రియు దానితో 

౧౬ బాటు నిన్నును సృజించి, బ"ధ్యత వహించి, యీోవణ్నా (త్ర 
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దోహము కలుగకుండ రశథ్నీంచుచున్న భగవానుండు - కోటి 

నేతములతో నీయోగ వేవమమును జూచుచున్నాండు. ఆయ 

నకుంగల వక్తి బలము, దయ, సర్వజ్ఞ త్వము నూహాతీతము 

లెనవి, లయ సీకర్హ కాలిన దా? చిప్ప చేతింబుచ్చికొని బిచ్చ 

మెత్తుదువేల ? “నా తిండ్రియగు పర మేశ్వరుండున్నాండు. 

నా కెట్టి లోపము నెన్నండును గలుగదు.” అని మోసముదుప్వి, 

తొడంగొట్టి, గంతులు వేయుచు ని త్యానందములో -గేరింతలు 

గొట్టుచుండక సీశేమిలోటు? నమ్ము, చాలు! 

296, ఛగవానునియందు భ కునికి నమ్మకము సిలుచుట, 

చిర కాలాభ్యాసముచేతనే లభించును చేపహాము, దేహాకాం 

తులు, లోకము, లోకములోని వస్తువులు ఆకర్షించి, తము 

నమ్మి భోగింపుమని అసహ్యోనించుచుండును. భ కుడు .వాసి 

లోని లోపములను గనివెట్టి "నాకు మోరువలదు. నాకు భగ 

వానుంజే కావలెననునా ? చేహోదులకు, ఇ్రం(దియములకు, 

నిం[దియార్థములకు, మితిలేని కోవమువచ్చి, వానియెడం 

(బబల శతృత్వముబూనును. వానిలోని దుఃఖమిచ్చు లక్షణ 

ములను గనిపెట్టువాండే భఛక్తుండు. ఇం|దియార్ల దోషములను 

గమనించి, వాసిని (దృణీగరించెనా, వానితో విరోధము; 

వానిని భోగించునా? దోపదుఃఖములు తప్పవు, కాని భగవాను 

నా(శ్రయించినచో, సకల శతృవులు మి(త్రులై సేవింతురు. 

చేసిమూడు, 
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297, పాపాతులకు..అశ్లీ లవాక్కు_; దురహాంకారము, 

(క్రోధము, దుర్భ్భృత్సి మితిమోరియుండును, వానినెవ(డు తొల 

గింపంగ లండు, అట్టివారికి చేలకొలంది జన్న్మపరంపరలు, వానితో 

దుఃఖపరంపరలు తప్పవు. వారిమాటలలో మాధుర్య ముగాని 

లాలిత్యముగాని, జెచిత్యముగాని వినరంతయు గోచరింపవు; 

గా వాశెవరితో భాషించినను, వారి నవమానించుతీరు 

వీశేషముగా గోచరించును, దైవారాధన తత్పరులై, దైవ 

కృప లభించినవారి కీ సరళనత్య మధుర వాక్కు లభించును, 

298. దేవునిపలుకులు వినంగుతూహలమున్న దా? సతుల 

కూతలు, మృగముల అరపులు, మనుజుల మాటలు వాయు 

చలన శబ్దములు, మేఘగర్ల నమునము[ ద ఫఘోప.,__వీశబ్బములు 

వినపడిన నవిదేవుని పలుకులే! ఇన్ని రూపములలోనుండి, ఇన్ని 
విధములుగా బేవుండే పలుకుదున్నాండు, శబ్బమం తా "దేవునిచే. 

అందుకే 'ఓమ్” అను (ప్రణవము పరమాత్మ నస్యరూపమని వేద 

ఘోష. అందుకే 'ఓమితి(బహు-ఓమితీదగ్ సర్వమ్” “అని 

ఉపనిషత్తు పలుకుచున్నది. (పణవజపము సరిగా నమ్మిచేయు చో 

విశ్వమంతయు6జలించును; ఏలన నది విశ్వన్వరూప మే, భగవ 

న్నామములన్నియు నట్టి వే, కేశవ, నారాయణ, మాధవ, 
గోవింద అనునాముముల నోంకారముతోం గలిపి భక్తితో 

నుచ్చరించు చో, లోకమంతయు. బవి(త్రమైపోవును. 

299. సనికుం బగ మాత్మ నెబింగించు గురువుకావలనా? 

సీవు గురున్రుకె వెదుక నవసరములేదు, విశ్యమంతయు గురు 
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స్వరూపమే. సృష్టియంతయు నీ కుపషచేశమిచ్చును, (ప్రకృతిలోని 
_పతి(ప్రాణియు6 [బతి జడప దార్ధమును భగవానుని 6జూఫును, 

ఎక్క_డకో వోనేల? సీ యింటనున్న నీభార్య, బిడ్డలు, చీవకులు. 

అందరుగురువులే. నీమనస్సుకుం గష్టముగలిగించు. రీతిగా 
మాటాడుట, పనులుచేయుటయు భగవానుం జేర్చాటువేసిన 

మహాగురూప దేశము లే! నిన్నెవరు నిందించినను, అవి గురు 

"దేవుని వాక్యము లేయని నిశ్చయించికానుము, “తెలిసిక్రోే! 

వారినిగాదు నీవు నమ్మవలసినది. నన్ను సముకొ”మ్ముని బేవుండే 
వారినోటినుండి పరోతముగా. బలుకుచున్నాండు, నిన్ను 

నింది-చువారిపై నెట్టిద్వేపము చూపక, వారు గురువులని 
గమనించి, భగవానుని నమ్మి ము కి నొందంగలవు, 

800. భారతభూమిలో జన్మించిన వారందరకు ము క్రి 
మార్గము కరతలామలకము. ద్విజులకు గాయత్రీ మంత్రము, 

తదితరుల కందరకు శివ, రావు, కఎస్టాది నామజపము- ఇపహా 

పరముల రెంటిన్సి ముక్తిని [పసాదించును. అసత్యము, అధ 

రము నందరకు బాపహెతువులే. దానవయా సేవలందరకు 

నమానమే,ఇంతసులభ మోక్షమార్షములుగల పుణ్యభూమి యే 

భారతదేశము. ద్విజులు గాయ।తీ విమానమును, తదితరులు 
రామ, శివ, కృష్ణాది నామ దివ్య విమానముల నధిరోహించి, 

సూటిగా (బ్రహ్మలోక |(ప్రాప్తినంది మోతపదవి సాధింప 
వచ్చును, 

801. భగవంతుని జాడలు, కృపాహాస్తము కనివెట్టుట 
సీ తరమా? దయతో భగవానుంజే సీకాయన జాడలు చూపం 
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గోరి, నీకట్టిదృష్టిని ప్రసాదించి ననేగాన్సి సీస్వీయశ క్రి నిరుప 

యోగము, అట్లు నిరుపయోగమని తెలియుకే (బ్రహ్మాండమైన 

ఉపయోగము, నా కెట్టి సామర్థ్యమును 'లేదనిగహించు విన 

యమే నిజమైన సామర్థ్యము. వలన నట్టివినయముగల వానికి 

భగవానుడే తోడ్పడి, తన్ను (గ్రహించు మార్లములను 

సూచించి, తన్ను (గహించు శ క్రి సామర్థ్యముల నను(గపీం 

చును. కాని తన అసమర్థతను, చేనుని సామర్థ్యములను అెలి 

సిన భక్కుండు, “నేను లెలిసికొంటిని, చేను పర మేశ రుని 

న్భరూప న్వభావములను (గ్రహీంచితినొని యెన్నం డంగీకరిం 

పండు నిరహాంకార నిగర్వ చూడామణియే భక శిఖామణి 

యగును. 

903. ఎచటికింబోయి యొవరితోడను పలుకరించుట 

కష్టము లేక మాని వేసితిని. కారణము నకల పరిపూర్హుండై న 

భగవానుండు నాకత్యంత సమిపస్థుందై యుండగా, నెచటికేగ 

నవసరమున్నది. పలుకరించు చో నమృతథధారలు కురిపించు పర 

మేశ్వరునితో మాటాడవ లెనుగాని రనహీనులగు మానవులను 

బలుకరించి యేమిలాభము? సర్వకాల సర్వావస్థలలో, లోపల 

వెలుపల నాతో? గలిసియున్న భగవానుని సాన్నిధ్యము; 

మంచిచెడ్డలన్నియు నాయనతో మాటాడు కొనవచ్చును. 
జవాబు వివిధ రూపములలో వినపడును, ేనవృండడు మాటా 
డునా? మాటాడకేమవి? ఆయనకు మాటలురావా? వినుటకు 

నిశ్చయించికొనుము. వినపడితీరును, (ప్రయత్నము చేయుట 
కారంభింప్రుము. 
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908. చంటిబిడ్డలు నర్భరకుకురాలై న తల్లియొడిలోం 
గూర్చుండీ, సమృద్దిగా బాలు (తాగుచునే అప్పడప్పుడేడ్సు 

చుందురు. మనకు చెలియని కారణములేవో యుండనగును, 

నునమందరవుట్టి చంటిబీడ్డల మే జగన్మాత, అనగా ఛగవాను 

నాడిలో (గూర్పుండి అప్పుడప్పు దేడ్చుచున్నాము, కారణము 

సర్వవిధముల రశీంచు భగవాను నొడిలో (గూార్పుంటిమని 

యెొరుగము, చంటిబిడ్డలు నటులే తలియొడిలో నుంటిమని 

యెటుగరు. ేవునొడిలోం గూర్చుండి మేడ్చెందుకు? 

804. ఆకలివేయుచున్న చో విస్తరిలోబెట్టిన యన్నము 

భుజించుటవలన నుపశమించును. శాశ్వత శాంతి అవ్యయా 

నందముల కాకలి వేయుచో, నవిడై వారాధనవలన లభించునని 

చెప్పబడెను. నిజమే, చేవుని (ప్రార్షించుటవలన, చేవుని దర్శ 

నము మనకు లభించి చేనుడు తన కృపయను నన్నమును 

మనకు ంబెట్టిన చో, నిత్య శాంతి, అఖండానందము, జన్గ'రాహి 

త్యము అను పిండివంటలతో వడ్డించును. ఆపిండివంటలతో 

భగవంతుడు వడ్డించిన భోజనమును కడుపునిండం జేసినవుడే 

మనము డై వారాధనచేసిన సాక్ష్యుము, (ప్రార్థనకు సాత్యుము 

భగవంతుండిచ్చు కృపామృుతపానమే, భగవంతుడు మనలను 

పలుకరించుకే; ము క్రి నిచ్చు కే, మనకు భక్తియున్న సాత్యుము 

చూచుకోనక్క_అ లేదా? 

205. ఎన్నిటినై న చూడవచ్చును. విశాల (ప్రపంచ 

ములో లశులకొలది వింతలున్న వి, ఈవింతలనుజూచి యానం 
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దించుటకై ధనికులు, తీరికగలవారు, తోచనివారు, వివిధ 

. చేశ పర్యటనములు సల్పుచున్నారు. (ప్రపంచములోని 

వన్నియు జూడందగిన వే, మహోన్నత పర్వత శిఖరములు, 

మహాసాగరములు, లోయలలోని (పకృతి సౌందర్యములు, 

రకరకముల వన్యమృగ పశ్నీజాలములు, విభిన్న జలచర 

ములు=వివిధ మానవజాతులు, వారి జీవిత పద్దతులు, ఆచణా 

రములు-అన్ని యు జూడవలసిన వే, కాని ఒక జన్మముచాలదు. 

అనంతమైన సృష్టిలోని అనంతము లై న వింతలన్ని టిని జూచుట 

కనంత నంఖ్యగల జనుము లెత్తవలెను, కాని అన్ని వింతలను 

దలదన్ను నొకగొప్ప వింత గలదు, దాసినిం జూచుట 

నేర్చినచో, దక్కిన వింతలన్నియు నందులో. గనంబడును, 

వ్యయప్రయాసలు కాలహరణము "లేదు, ఇన్నివింతలను 

నంకల్పమ్మొత్రముచే సృజించి వాని వెనుకనిలిచి నవ్వుచున్న 

పరమాత్శతో నమానమైన వింత లేదు. పర మాత్శనుజూచి, 
శాశత సౌఖ్యము నందవచ్చును, 

906. కామినీ కాంచనములను పూర్చిగాం దిరన్క_రించి 

సన్యసించు మార్లము పిటీకితనమును (పదర్శించును, వానిని భగ 

వంతుని దర్శించు కార్య (క్రమములో నడ్డురాకుండగనే కాకుండ, 
సహాయ కారులుగ నుపయోగించుకొొనవచ్చును, ధర్భ మునకు 

గట్టువడి వానిని స్వీకరించి తరించునాతండే గృ వాన్టుండు, 
గృ హాస్టులందరు ధర్థగ్టమునకు గట్టువడి వర్హింపంగలరా? 

సన్యాసులందరు సన్యాసిధరమునకు గట్టుపడి యుండగ ఆరా? 
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నకలా[(శ్రమములలో దోపములకుం. దావున్నది. దోషములు 

ఆ(శ్రమములలో లేను వ్యక్తులలో నుండును, కామినీ కాంచన 

ములును బుద్ధిగ లవానికి (బహ్మృజ్ఞానము నిచ్చును. 

807. మితిలేని పాపములు చేసినవానికి. దరించుట 

కవకాశమున్న దా? నన్ను భజించు పాపులను, వారిపాపములను 

దొలగించి రవ్నీంతునని భగవానుడు వాగ్దానము చేసి 

యున్నాడు. డను డున్నా (డని, బేవునా రాధించి తరింపవ లెనని 

యెటుగని అజ్ఞాను లే వాప కార్యముల. వేయుదురు, అజ్ఞానమే 

పాపము. అది అంధకారము; భగవానుండను ననంతకోటి 

సూర్యకాంతిలోని శేగుటయే పాపమును నంధకారము పటా 

పంచలై పోవుటకు మార్ల్షము తొచ్చులోం గాలుంచి, బురద 

మైనదని యేడ్చిలాభమేమి. కాలు వెకిందీసి, భుద్ధాదకముత్ "6 

గడుగుకొని నిరలుండవ్రు కావలెను. బై వధ్యాన మే శున్గోద 

కము, ేవుంవగ్ని; పాపము చెత్త, అగ్ని లోయబడి భస్నమగుట 

వింతయగునా? 

808. సీకు సంబంధించిన సర్వవిపయములలో చేను 

గలుగ చేసికొని అన్నిటిని సవ్యముగాను, నరనముగాను, 

జయ(ప్రదముగాను, సీకెట్టి లేశమా|త్ర శ్లేశమును గలుగుకుండ 
గాను జరుగునట్లు చూచుటకు నే నెల్లపుడు సిద్దముగా 

నుండగా నేనారీతిగా జేయుట నిస్పంశ య పరమ సత్యమని 

నీవే (వాసి, మరల నీవే కంగారు పడుదు వేల ? నిశ్చంచల 

ముగా, సంతోష తరంగితాంత రంగుండవై మృదుమధుర 
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దరహానము[దిత వదనారవిందుఃడవై కూర్చుండుము. ఎంత 

అద్భుతముగా సీ కార్యములు జరుగునో చూడుము. ఇదిగో, 

సీయెట్ట యదుటశే నిలిచి పలుకుచున్నా నుసుమి!” యను 

నమృత వాక్యములు నిత్యము చెవుల లబడుచున్నవి, 

909. కరగ యోగమనగా, లోకములో సత్క_ర్భ లాచ 

రించుచు, ఫలితిములు భగవంతుని హాన్తములలో విడిచి, 

నిష్కామ కర్ణ చేయుటయని గీత బోధించుచున్నది. కాని 

కరలలో బాహ్యాక రం, ఆంతరంగిక క ర్భ్రయని రెండురకము 

లున్నవి, రెంటికి సంబంధ ముండునుగాని, భిన్నాంతవవులలో 

నుండును. భక, జ్ఞానము ధ్యానము నాంతరంగికము తే. వారి 

అంతరంగములలో యబచండమగు కర జరుగుచుండును, పర 

మాత్శయను మహోన్నత లక్యుముశై నేకా(గచి_త్తమును 
నిశ్చంచలముగ నిలుపుకొను కర్ణ, వె కేమియు. (గనపడని 

కర్ణ; కాని సాటిలేనిది. అంతకష్ట్రృమైనది, అంతసుఖమిచ్చునది 

వేజొకటి లేదు. సకల (క్రియా శక్తులకు (గేం[ద్రమై పర మాత్చ 

యందు మనస్సును చలింపకుండ నిలువు జపము, తపస్సు, 

ధ్యానాదికములో ననంత [కియాబల మిమిడియున్నది. 

అందుచే (దపస్సు, ధ్యానము, యోగము, భక్తి - యివి సాటి 

తేని కర యోగము లే. 

810. “నేను అనునది నిజముగాలేదు. అద్వితీయ 

(బహు మొక్క_ కు సత్యము, ద్వితీయముగా ంగన్పట్టు నదం 

తయు నసత్యము లేక మిథ్య, అనగా మాయా కల్సితము, 
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అనత్యమైన జగత్తులో భాగములుగా "నేను “సీన్స కూడ 

విథ్యయే. అయిన చో, నేను, నీవు, మనము నేమి కావలెను! 

చేను, నీవు, మనములో నశించున దంతియు ననత్యెము. అందు 

నశింపక మిగులున దా పరమాత్మయే. అనగా నిజముగా 

చేను, సీవు, తదితరముగా గన్చించు సర్వము పర(బహ్మమే 

అది తెలియుట, తెలిసి, అదియే అగుట, జ్ఞానసిద్ధివ లన (లు 

గును, జ్ఞానసిద్ధి ముందు నగుణా రాధన మవనరము, "సర్వమ్ 

విను మయమ్ జగత్” అనగా నంతయు ఏన్లు వే; చేను, నీవు, 

సర్వము భగవానుడే, నిజము కాని “నేను' “సీను బాధపడు 

చున్నాము, భగ వానునారాధిం చి, సర్వము భగ వానుండని 

తెలిసి తరువాత జ్ఞానసిద్ధి కలిగి (బ్రమోరికత్వమును 

గాంచవ లను, 

811. భార్యా పుతులక్రొబుకు, బంధువులక్ొజుకు, 

భోగ భాగ్యములకొొటుకు నేక్చువారున్నారుకాన్సి కాలము 

ఫొరశేడ్చు వారులేప, లోకులెంతకాలము లోక వ్యవహార 

ములలో వ్యర్థమైనను పఏిచారింపరు. కాసి భ కండు, జ్ఞాని 

కాంగోరు నాతడు కాలమునకై_ పరితపించును. -ఒక తణమైన 

వ్యర్థముగా (బోవుట నాతడు భరింప లేడు. జన జరామరణ 

$ఖములను నిర్మూలించు (ప్రచండ కార్యదీతలో నున్న 

భక్తుండు, జ్ఞానియు నొక నిమిపార్ణ వ్యయమును నహింపండు, 

పోయిన నిమునము తిరిగిరాదని దుఃభించును, దేవుని మజుచు 

కుణము నాతండు భరింపయజాలండు, 
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912. సాధకావస్థ చాలదుఃఖకర మైనది. తొ నారా 

థించు ఛగవానునిజాడం బెలియదు, జన్యాంతర పాపములు 

ఫలావస్థకువచ్చి వేధించుచుండును; ఎదుటంగన్పట్టు భోగముల 

మోసము నెజింగి యున్నందున వాని ననుభవింపలేండు, డై వే 

తరవిషయములు రుచింపను; రుచించు బేవృండడు సులభముగా 

గోచరింపండు. భక్తులకు, జ్ఞానులకు నన్నియు బాధలే, అందుచే, 

సాధన విడిచిపెట్టుట యుక్తృమా? కాని వివేకము గలవాంకు, 

సాధనావస్థలోని బాధలకంశా సంసార బాధలు వేలకొలది రెట్లు 

దుర్భర మైనవని (గహింపవలెను. సాధన చాధకమే; కాని 

బాధలు పోవ్రటకే సాధన, 

818. (ప్రార్థన మిట్లు చేయవలెను; ” హే కృష్ట(పభూ! 

సీ వనంత (బహ్ళ్టుండకోటిని సృజించి నడఫుచుంటివి, [ప్రళయ 

వేళ వానినిం దీసి వేయుదువు, అది నీవిలానము, నన్నును సృజిం 

చితివి. నాకుగల బాధలకుం గారణమునీవే, వానిని నీవే తీసి 

వేయలోలవు, సవంతటనున్నావు; అన్ని యు(జూచు సాశ్నీని; 

అన్నిటిని నడవు (క్రియాశ క్తివి, నాచిత శాంతిని జెడంగొట్టు 

పరిస్థితులు నీవే కల్పించితివి; వానిని నీచే పరిష్కరించి, 
శాంతినిచ్చు కర్తవ్యము, సామర్ధ్యమునీచే. వానిని పరిష్క_ 
రించుశ క్రి నాకులేదు. లోకములో నెవ్వరికినీ లేదు; వలన 
వారినమస్య లత" వారే కృంగికృశించుచున్నా రు. ఇంకనీ వే 

పరిష్కరించి, దయతో (జిత శాంతిని (ప్రసాదింప వేడు 
చున్నాను, 
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814. సకల(ప్రాణులచే ననుకూల వ్యతిరేక నంభాహణ 
ములు, కర్టులుచేయించు వాండిశ్వరుండే. అదిఆయన విలా 
నము. (న్తీ, రామ ప్రభువు లోకరశుణార్థ మవతరించినాండు. 
లోకములోని దోషములను, దుర్శార్లులను సాశ మొనర్చుట 
కాయన అవతరింపనలెనా? సంకల్ప మాత్రముననే, ఆపని 
చేయలలంకు, కాని అవతరించు టాయన విలానము, పట్టాభి 
శ్చేకమునరు వ్యతిరేకముగాం గై. గ కచే బలికించినాండు; వీత నెత్తు 

కొనిపోన్ర బుద్ది రావణున కాతండే కల్పించినాండు, యుద్ధము 
చేయించినవోండు 'రాముండే, తన్ను. జెజసాలలోం జెట్టించిన 
కంసుని సృజించి వానిని జంపినవా౭డ్కు దుర్యోధనునొద్దకు 

రాయబార మేగి వానిచే దప్పు మాట లాడించి, తప పస్ఫుపనులు 
చేయించి భీమునిచేం జంవీంచినవాండు కృష్ణుడే, రధములో 

నర్జునుని(ప్రక్ష నే కూర్చుండి, వానినజ్ఞాసముచేం గప్పి, హితోప 
"దేశమువెేస్తి, జ్ఞానమిచ్చి, సీవ్రు నిమిత తృవమా[తుండవని పలికి 
యుద్దము చేయించినది కృష్ణుండే, ఇట్టవన్నిము భగవానుని 
దివ్యలీలలు! 

515. పుణ్యమును లేదు, పాపమును లేదు; మంచియును 
"లేదు, చెడ్దయును లేదు; సుఖమును లేదు, దుఃఖమును లేదు, 
దేవుడొక్కడే యేశైక కర్యమె తనమాయాశ క్రిచే లోక 
మును, జీవులను, జడములను సృజించి, అందుం(బవేశించి, 
అడుకొనుచున్నాండు. నిజమునకంతయు సీశ్వురన్వరూపమే,; 
ఈశ్వరుండు తప్పమజొక కేమియునులేదు, జీవు లనత్యము; 
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అనత్య జీవులకు సుఖదుఃఖ పుణ్యపాపాదిక (పవృత్హియుండునా? 

మిథ్యానృష్టి; అందలి దొంగనాటకము; అందలి వివిధఘట్ట 

ములు, (పదర్శనములు అన్నియు ఛ గ వానుని లీల లే! జీవులు 

తొమున్నామని తలచుట_(భంతి, (భాంతిలోం బుట్టుకలు, 

వావుల్కుసుఖదుఃఖ ములు! నిర్లుష్ణ పర మాళత్యమయ మేసర్వము. 

816. ఈ లోకములోయంబుట్టి, ఉన్న జీవిత౭వు గడువులో 

నంపాదింప దగినబేది? ఏది మెప్పుడుండునో, మార్పులు 

వికారములు ఐవొందదో, లేశిమా[త్రైమైనను భేదమును గలిగిం 
పక, పొందినకొలంది అధికానండమును, సీశ్చిల శాంతిని (ప్రసా 

దించునో, అట్టి దే నంపాదింపందగినది. అదియే పర మే3 (రకృప; 

అదియే సంపూర్ణ నంతుష్టించ్చు (బహ్మక్ఞానము అదియెట్లు 
లభించును? నిరంతర ఛభగవడారాధనము వలననే. అది లభిం 

చిన చో నన్ని శుభములు, సౌఖ్యములు, మోాశుమిచ్చు భకి జ్ఞాన 

వె రాగ్యములు లభించును, ధనధాన్య ములు, గృహా రామా 

దులు, పు(తెపెౌతాదికము, క్రీ రి పదవులు _ అప ముత్న ముగా 

లభించును; వాని విలువలు సమ (గముగా €డెలిసి (భాంతి 

వశముకాని అనుభవము సిద్ధించును భగవతా దారఏింద 

ముల విడువకుండ నా(శ్రయించి భజించు కే కార్య[క్రమము. 

817. అస్థిర మైన లోకములో అస్థిరము, అపవవి(త్రము, 

రోగసిలయమునగు చేహాములతో (బతుకుటలో, సుఖమున 
కవకాశ మేమున్నది? అంతయు దుఃఖ కారణమేయెయున్న ది. 

శరీర, వస్తు, భోగానందము కుణిక మెనదనియు, ఆశుణిక సుఖ 
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మునకై నను నెన్నియో ఆటంకములు, ఏకల్స వకారములు, 

విపూద యాతనలు చుట్టుకొనియుండి బాధించు ననియు నంద 

రెజీగినదే, మజియు నీశరీరభోగముల కె నను, బాల్య కౌమార 

యావన వార్గకదశా భేదములు, రోగ విపద్దశలు తీసి వేయగా 

యము డను[గహించు చో, యావనదశలో స్భల్బ్పకాల మవ 

కాశమున్నది. దురంతా నర్గపరి వేష్థి.తమై, శణికానందమందు 

లగ్నమైన మనస్సు మనచే వేలకొలది జన్మములె_ల్లించి, 

చెప్పరాని దుఃఖముల 6బాలుచేసినది. ఈమోసనములను గమ 

నించి స్ట శాంతి సౌఖ్యముల నంపాదించు నుపాయము లరసి 

కృషి చేయవలదచా? ఈ చిన్ని విషయము తెలియకుండు 

"కొంత దుర వస్థ 2 

818. (ప్రీ పురుషుల జనములలో (స్రీలకు గల కష్ట 

ములు పురుషులకు లేను. పురుషులు వీజపదాతలు, శ్రీలు 

కే(తములు, వీరిలో నెవరధికులనునది వేరు విషయము. బీజ 
(పడానము సులభము; దానిని భరించి, తబ్బుది నెలలు 

పోషించి, బిడ్డ్ణలనుగని "వించి రహీంచు కార్య(క్రమముచే శ్రీలు 

వహించు బాధ్యత దున్సహాయాతగలతో లసహాడినది. ఆసంగతి 

నెతింగియే భగవానుండు పీకు సులభతరమైన ముక్తి సాధ 

నము చెప్పెను, అది భర్భ సేవయే. పతివతయగు కాంత 
కింకే జపములు, పూజలు, యా(తలు నవనరములేదు, భ రను 

ఛజిందు కట్లును తప్పదు, భర్గను భగవానుండని భజిం 

చుచోము కి కరతలామలకము. పత్మివతకు (గల (పభావము 
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మహాథలకును దుర్తభము, పత్మివత తానుతరించి, భర్తను, 
బిడ్డలను, బంధువులను దరింపంజేయంగలదు, సూర్య చం, ద్రా 

దుల గతినరికట్టు శక్తి, యముని తృణీకరించు సామర్థ్యము 
సతి[వతలు చూపియుండిరి, 

819. మనజీవితములు తీర్ణయా[త్రలవంటివి. (ప్రయాణ 
ములో నొకపురమెోా, (గామమోచేరి అచట వి(శాంతి 
గైకొని తరువాతే నింకొక ఘట్టమునకు జేరవలసియుండును, 

స్వగృహ సౌకర్యములు, సదుపాయములు యా కాఘట్టము 

లలో నుండవు, ఎటులోవండుకొని, తిని పరుండి, కాలము 

గడుపవలెను. ఇహాలోకయా(తా ఖట్టమునట్టిదే, కొలదికాల 
మిచటనివసించి, ముందుకుంబోయి, సూతనఘట్టము చేరవలసి 
యున్నది. ఈ కొలందికాలములో. గావలసినవన్ని యు లభిం 

పను ఉదరకుటుంబ వోపణార్థ మెన్నియో యిక్క_ట్లక లోనై, 
జీవితమంతయు గడపవలసి యుండును, తీర్ణయా[త్రలోవలె 
నలుగురం తోం గలసిపోవుట కుదురదు, "ఎవండికీవాండే యము 
నాతీలే” ఎవరును తొడుండరు, ఇట్టి దురవస్టలోం గోర్కె_లు, 
సంపాదనములు, భోగములు! భ కిజ్ఞానములే తోడగును. 

820. పామంతబుతువులో విపరీతమగు చలిబాధ; 
వర్షర్తువులో నతివృష్టీ ప్రమాదము; మంకు వేసవిలో దున్సహా 
తాపము మున్నగునవి (పకృతిలోం గాలము మాప్పుచేం 
గలుగు దుఃఖములు, అటులే, బాల్యమున బాధ్యత నెజు6గని 

అజ్ఞత; యావనములో.గామొంధత, వార్థక్యములో నిరాశ, 
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పరాదీనతలు _ బాధించును, అటులే చేహామున శేనాండును 

పరిపూర్ణారోగ్య ముండకుండుట్క భార్యా పు తాదులతో సరి 

పడని యిక్క_ట్లు బంధుమి(తాదులతో నై షమ్యములు-అన్ని 

టిని మించి భయోత్చాత హెతువగు మృత్యువు; (పాణికోటిని 

పీడించు నట్లు కల్పింపంబడెను. ఇట్లు కల్పించిన భగవానుడు, 

సరమదయానిధి యగుటచే నిర యు. డనుకెట్లు వొనంగును ? 

అనంత శాంతి సాఖ్యనిలయ మైన తన (పాసాదము నతి వేగ 

ముగా ౭జేరుకొను యత్నము చేయుటయే మానవక _రృవ్యమని 

బోధించుటకు. జెప్పరాని యీదుఃఖ పరంపరలను గల్చిం 

చెను. ఐనను, వాని క లవాటుపడి, బయటపడు కృషి కందరు 

విముఖులై వర్తించుట విచి[తముకాదా! 

21. కోరికలన్ని టిని సమూలముగా (దవ్వ తగుల. 

బెట్టుము; భగవాను నెజింగి దర్శించు కార్యక్రమ దీశు యందలి 

కోర్కె నొక్క_దానికి నీ మనస్సు నిచ్చి వేయుము. కోర్కెల 

వలన రాగ ద్వేషములు, వానివలన గణనాతీత మననసాపములు 

బాధించును. నీవు నిండుమునస్సుతో ంజేయవలసిన దీవిధముగా 

నుండును; "భగవాన్! నన్నుదయలో రథ్సీంపుము” ఈవాక్య 

మును నెమరు వేయుచు, భగవానుని పాదములు గట్టిగా (బట్టు 

కొని కూర్చుండుశే నీపని, భగవదితర విషయమేదై. న క్రశేరుట 

కారంభించితివా, సీ జీవితమను కొంపకు నీ స్యహాస్త గ స్రములతో 

నిప్పు వెట్టుొనుకేయగును, " 
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929. నిన్నెందరు నిందించి, మోసగించి, “ద్వేషి.ంచినను, 

వారినెన్నండును దిరిగి నిందించుట, మోనగించుట, 'ద్వేషీంచుట 

వేయకుము. అందరలో భగవాను డుండుటచే, నెవరిని 

ఊేవించినను, భగవానుని 'చ్వేపించు కే యగును. నీహృదయ 

మందును, నకల హృదయములందును భగ వానుండున్నాండని 

గుర్తించి, పరిశుద్ద చిత్తముతో భజించుచుండుము; నిన్ను 

"ద్వేషించి, దూషించిన వారిలో నెంత అద్భుత పరివర్తనము 

కలుగునో తిలకింపుము, నీ పూజ్యతను భగవానుండు వారికి 

౧దెలియునట్లుచేసి, సి కెట్టి లోపములు గలుగకుండం జూచి, 

సీ శత్రువులకు నీ యెడ నమిత (పేమానురాగములు కలుగు 

నట్లు చేయును. 

898 దుఃఖ మయమైన దీయిహాలోక జీవితము. దీనిని 
సుఖమయిము చేసికొను మౌర్గ్షములు మహార్గులు చెప్పి 

యున్నారు. వారు చూపిన మార్లములత్యంత సులభ మైనవి, 

సీకు సచ్చిన రీతిగా భగవంతు నా(శ్రయించుశే వివిధ మార్ల 

ముల సారాంశము. నీవు మహార్షి (పో క్రమగు నేమార్షమును 

బట్టినను, నది సీకుంగల దుఃఖములనన్ని టి 6దుడిచి వేసి, నివిచట 

(బతికి యున్న౦తకాలము నర్వ విధముల రశ్నీంచి, తరువాత 

ఇాళ్వ తానంద రూసమగు ము క్తినిచ్చి, భగవానుండు రహీం 

చును. సీపని చేనుని నమ్మి భజించుట; అం తే. ఈ చిన్న 

పనియు జేయలేవా ? దుఃఖమే బాగున్నదా ? స్ శెవండు 

చెప్పృళలండు ? 
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824. ఛగవాను6 డనంత నైపుణ్య పుణ్య రాశి; అఖండ 
కృషపామృత సాగరము, చేకు నాకట్టి లక్షణములు దయతో 

((బదర్శించెను, ఒక కార్యము నాకనుకూలముగా జరుగవలసి 

యున్నది. అది చెడివోవ్రట కవకాశములు చాలగలవు. అనేక 
క్షి ష్టనమన్య లందిమిడియున్న వి, చేను మొర పెట్టికిని; స్వాం 

కృష్ట ప్రభూ! వది నీ వెజటుంగుదువు. నాయెడ సీకపార మైన దయ 

గలదు, నా కెట్టిశ్రమయు మర్యాదలోపము లేకుండ నొక 

నిముసములో దీనిని నాకోరినరీతిగా జరిగింపలలవు. నీ యను 
(గహామున కె యెదురు చూచుచుందును.” నిన్ననిట్టు మొర 

పెట్టితిని. మొ రాలించి, నేడునా కార్యము నతిమునోహారముగా 
నెర వేర్చెను. నేను గోరినదానికంకు నెక్కువ సంతుష్టి 
కరనుగా జరిగించెను; కృష్ణ[ ప్రభువు దయకింతకం కొం (బ్రబల 

సామ్య మేమికావ ఆను? 

225. కాంక్షలు శెట్టుకొనవద్దు; (త్రోసిపుచ్చనువధ్దు | లు ది దట 
ఇట్లు కృష్ణ్మపభువుతో (జెల్పికొనుము; "బేనినై నను, నేను 
గోరుటకుంగాని, మానుటకుంగాని క ర్తనుగాను. ఏపని చేయు 

టకుంగాని మానుటకుంగాని నాకు? గర్హ్భ్భత్వము లేదు. నాకు 
(బత్యతముగా (గన్పట్టుదున్న ది అశాంతి, విపాదము, బాధ, 
దుఃఖమును. కృన్ణ ప్రభూ! నీవు నన్నేవిధముగా నడవిన చో 
నాజీవితము దుఃఖమయము గాకుండ నిరంతర సుఖ[పడమై 
గడచునో ఆవిధముగా నడపమని నిన్ను వేడుచున్నాను, చేను 
సీకు సంపూర్ణ ముగా నధీనుండను. నీవులేని శేనులేను దయతో 
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రశీంపుము.” ఏమిజరిగినను భగవానుండగు కృష్ణు పభు 

నంకల్పమేయని నముము. అన్నియు శుభములే జరుగుట 

దర్శింతువు. 

926. నాశేమిలోటున్న ది? ఏమియులోటు లేదని తెలి 

సికొనకుండుకు లోటుగాని నిజముగానేవియు లోటులేదు. 

చేను భక్కుడను కాండలచినచో నాతం(డ్రియైన భగవానునికి 

సర్వలో కాధిపత్యమున్న దని తెలిసికొనవలెను. నాతండడికిం 

గలమొశ్వర్య మనంతము.చేనువినయ (పపూర్తుండనై భక్తి తో 

మెలగినచో నాతం[డి నాకు లోశులచేయును? ఇం నేను 

తత్త్వము నెజింగిన జ్ఞూనినికాగోరు చో, చేను నిజముగాం బర 

మాతనే ఉన్నదంతయునేనే, లోటుశబ్బమున కవ కాళ మే 

లేదు అందుచే నేను భక్తుండనో, జ్ఞానినో కాంగోరుచో,లోటున 

కవకాశమే లేదు. పై రెంటిలో నేదోయొక సాధనవేసి విజయ 

మందుకు లోటులేకుండుట. 

827. సాధారణముగా భగవంతుని జేరి భక్తులు తమ 

కెప్పటి శేదికావలెనో దాని నను(గహింపుమని (ప్రార్ధింతురు, 

వారడిగిన దానిని భగవానుం డిచ్చును, కాన మన జీవితములు 

వివిధ పతములు గలవి; వందలకొలంది గదులుగల మందిర 

ముల వంటివి. వగదిలో దీపమారినను చీకటి తడుములాట 

తప్పదు. కొన్ని విషయము లనుకూలముగా నుండి, కొన్ని 

వ్యతిరేకము లై చాధించుట జరుగుచుండును. బహుముఖ మైన 

మానవజీవితములో నర్వతో ముఖమైన సమన్వయ సౌభా 
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గ్యము, సౌఖ్యము లభించుట ముఖ్యము. అందుచే భక్తులైన 

వారు భగవానుని అనంత సామర్థ్యమును గుర్తించి, యీదో 

రయొకరంగములో నానుకూల్యమును, చెక్కు. రంగములలో 

వ్యతిరేక పరిస్థితులను గల్పించినచో పూర్ణ శాంతి సౌఖ్య 

ములు లోపించునుగావున, నరషరంగ సర్వతోముఖ సౌభాగ్య 

మిమ్ముని భగవాను నర్జించుట నేర్చికొనవ లెను. 

828. శరీరమే బంధము; బంధువులనగా భార్యా 

పు(తాదు లాబంధము పె బంధము. ఈ బంధములు సులభ 

ముగా బోవునవికావు. పర మేశ్వ రారాధనచే నాతని కృప 

వలన నవితొలగును, కాని యూ బంధము లున్నంత వరక 

డరుగని దుఃఖము తప్పదు, అందుచే జగ దేక బంధువైన భగ 

వాను నాశ్రయించి బంధముల బాధ లేకుండ జేసికొనవ లెను, 

ఇదియీ మానవజీత ర హాస్యము. దీనిని బోధింపనివిద్య, దీసికి6 

దోడుుడసి రాజ్యాంగ పరిపాలనము, దీనిని మూలధర్థ 

ముగాం బోషింపని నాగరికత దుఃఖహితువే యగును. ఈ 

దివ్యాదర శనమును బోధించి ఆచ రింపంజేయని విజ్ఞాన మజ్జానమే. 

యుగయుగములనుండి భారతభూమి (యా విజ్ఞానము నకుం 

(బాథాన్యమిచ్చి, నేటికిని నజీవముగా నిలిపి యున్నది, 

829 నంసార జీవిత ము(గతాప నిలయము భగ 

వంతునిందెలిసి చేరయత్నించు భక్తులయు, జ్ఞానపిపాసువ్రులయు 

మానసము లతి కోమలములై యుండవళిను, వారికి సంసార 

మధిక తాపహేతువగును సాధారణముగా  సట్టికోమల 
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హృదయము చాలతక్కువ మందిలో మొ్యత్రమేయుండును, 
అధికనంఖ్యాకులు, నన్నిహిత బంధుమి(త్రు లై నను స్వార్లకలు 

మీతులగుటచే, భక్తులకు, జ్ఞానులకు మౌర్చ వము, మాధుర్యము 

నకు బదులు, కాఠిన్యము, కాలుహప్యమును జూప్రుదురు. వారి 

యెడం గఠినముగా వరి,ంచినచో శత్రుత్వము వహింతుకు; 

లాలిత్యము చూవిన చో, బలహీనత నంట గట్టునురు, అటు 

నుయ్యి; యిటుగ్"య్యి, అందుచే భకులు, జ్ఞానులు సంసార 

మును బట్టుకొని యుండ లేరు; విడువనులేగు; ఏమిచేయుట? 

నన్యసించిన చో మరల నట్టి గృహస్థుల సేవలే కోరవలసి 

యుండును. కావున భక్తులు, జ్ఞానులు పూర్ణజి తెం డయులై 

రాగడ్వేష రహితులై భగవడారాధనము నశే (ప్రాధాన్య 

మిచ్చి జీవింపవ లెను, 

880. (బహ్మజ్ఞానముతో సాటియైన జ్ఞాన మింకొ టి 
షు యా క్షా 

"లేదు; కారణము పర మాత్యతొం దుల్యమైన వస్తు వింకొొకటి 

చేదు. "అధ్యాత్శ విద్యా విద్యానామ్" అని గీతయు, “నక 

విద్యా, పతిస్టా (బహువి ద్యా”యని ఉపనిషత్తును బలికినపి. 

తెలియనిది మిగులకుండ జెప్పునది (బ్రహ్మవిద్య. నర్వవిషయ 

ముల 6(గసహార్చియు సర్వమును జెప్పునది; ఫలితమనంత శాంతి, 

అవ్య యానందమునిచ్చు ముక్తా వస్థ; అనగా పర (బహ్మృక్వసిద్ధి, 

నర్భములో నేకొలంది విషయములనోగూర్చి చెప్పున వే యితర 

విద్యలు. అనగా 6గాంతితక్కు_వ, చీకటి యెక్కువ గానుండును; 

మజియు భిన్నవిషయములగూర్చిన జ్ఞాన మన్ని విషయముల 
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సంపూర్ణ జ్ఞానముతో నంబందించీయుండును, కావున (బ్రహ్మా 

జ్ఞా నేతరము లై న శాస్త్రములు, విద్యలు మనకు (బాక్నీకము, 

సంశయాస్సదమునై న జ్ఞానముచే చూపంగలనవు, మనకు డెలి 

యసనిది చాల మిగిలియుండుకు దుఃఖ పెతువు, అందుచే 

(బహ్మూజ్జానసిద్ది లేనిదే దుఃఖముతప్పదు, 

881 ఒకనాడు కొన్ని వాతలు (వాసి కలముజేబులో 

౧బెట్టివాంటిని. సాధారణముగా బల్లపై నుంచుట వమూవమూాలు. 

కలముకొరకు బల్ల ఫై వెదకి కనపడక బల్లపై నున్న పుస్తకములు, 

(కిందనున్న సామగ్శి) విడదీసి వెదకి, కానరాక, యింటిలో వెదకి 

"వేసారి, యెవరోతీసిరని అందరను (ప్రశ్నించి, లాభములేమి, 

చాలచికాకు పడితిని. అనంతరము జేబులోని కలము చేతికిం 

దగిలినది, జేబులో. గలముండగా నిల్లంతయు వెదకు (శ్రమకు 

లోనై (ప్రయానపడితిని, ఈచికాకునకుం గారణము స్ఫృతిబలము 
(జ్ఞానము) లోపించుకు. మనమందరము భగవాను నొడిలోను, 

భగవానుడు మనయొడిలోను గూర్చుండి యుండినది పరము 

సత్యము, బల మైననమ్మకము, ఏళా(సబలము, లోపించుటచే, 

భగవానుని? జూచుటకు వివిధ శే(త్రములకు, ఆలయములకుం 
బోయి వెదకుచున్నాము. మనతో, గ లసియున్న భగవానుని 

వెదకుకెంత విచిత్రమైన అవి వేకమో! 

కితె2. నకల తాటస్ట్యములలో భగవానుని దివ్య 

పాస్తమునుజూచు నభ్యాన యోగ మొక రాజయోగ (ప[కియ. 

ఈగ, మన దేహముై. [వాలుట మొదలు లోకములో జరుగు 
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సర్వ(కియలలో భగవానుని హస్తము[(వ యున్నది. నిజముగా 

భగ వాను డ్మేకెకకర్త; అయ్యు న నేకుల క ర్భృత్యరూ పమునC 

(బవ ర్తించును, అనేకులనగాం జేతనాచేతనములన్ని యు నందు. 

జేరును. భగవానుండు సర్వ,క్రియలు దాను జేయుచు, జీవులు, 

జడములు చేయుచున్న వను (భాంతినిం గలుగ జేయును, 

మనము భగవానుని హా స్త్వమును దిలకించుట నేర్చినచో 

(భాంతి నళించిపోవును. దీనికోర్పుు భక్తి, నిర్శులచి_త్తము, 

పరిశీలనచేయు సూత్షదృ్టికావ లెను. (బ్రహానందమే ఫలితము. 

౨53. జ్ఞానికి లేక భక్తుని కొకలక్షణ మత్యంత పూజ్య 

మైన దుండితీర వలెను. వమిరాసీ, పోస్, నిర్భల (ప్రశాంత 

చిత్తము చెక్కు_చెదర రాదు, అట్టి నిర్జల చిత్తములో మితి లేని 

యానందము (పవహీంచుచుండును. ఈ లత్షణములేనివారు 

భక్కులుకారు, జ్ఞూనులుకారు. భక్తు ండట్టి నిర్మల చిత్తమును 

నిలుపుకొను నొక సాధనమున్నది. జలుబుచేయుట మొదలు, 

జన్పుమృత్యు యాతనల వజకులల సర్వదుఃఖములం దొల 

గించు బాధ్యత నాభగవానుని పాదపద్భముల కర్చించి 

కరార్చుండుట  నేర్చికొనవలెను, భగవానుండు సర్వలోక 

భారములను తృణ(ప్రాయముగా నిరషహీంచును., ముఖ్యముగా 

భక్తుని కానుకూల్యము ఘటించుటలో భగవానుని కృప 

మితి లేనిది, దీనిని మాటలతో.గాక, ఆచరణచేసి చూడవలెను. 

జ్ఞాని యింకొకఅడుగు ముందుకుంబోయి తానే పరమాత్చుగా 

ననుభవసిద్ధిగాంచి తరించును, 
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విక, చేటియుగముూ కామిసీకాంచన  యుగముగా 

నడచుచున్నది. ఇది పశ్చిమ పృక్యృతి కాస్త, ముల వలన నిర్భిం 

పంబడి ననాగరకత్క, కాంచనము (ధనము) వస్తువులనిచ్చి, 

సుఖమిచ్చునట్టు (భ్రాంతిని గలిగించి, మితిలేని కాంశతూదోప. 

ముచే దుఃఖము నిచ్చును మానవుని నకలశక్ర్తులు దానినార్టిం 

చుటలో వ్యయమై పోవుచున్నవి. ఇంకం గామిని కాంత లేక 

శారీరిక భోగకాంతు, సకలావధుల నతి[క్రమించి (ప్రాణుల 

చైతన్య శ క్రినంతను (మింగి వేయున్సు సంభోగ కాంత సర్వ 

నియమముల నతి[క్రమింపం జేయును, కామినీ కాంచనములు 

నంసార బంధముల బిగించి, తుదిలేని దుఃఖకూపమున మాన 

వులను నెట్టి వేయును, ఈ నంగతిని (గహించు శక్తిని లోవింప( 

జేయునచే నవ్యనాగరిక తా లక్షణము, 

ఏ95, భగవంతుని నమ్ముట, భక్తితో నా రాధించుట 

యుననేమో తెలియునా? అమృతరనపానముచేసి, సర్వరోగ 

దుఃఖ బాధా నివృత్సినిగాంచుట! జన్ఫుజరా మృత్యువులం గాలి 

(కింద |ద్రొక్కి_ వేసి. అమ ర్హ్యత్యముకంకు నధికమగు మోతు 

సామ్రాజ్య కిరీటధారియె, నికవథికానంద శాంతి సౌఖ్యముల 

నెల్ల వేళలం గనుట. లోకములో మనముచేయు సితర కార్య 

(కమములన్ని యు దుఃఖము నిచ్చున వే కాని తొలగించునపి 

కావు సక్క_ర్మా చరణమైనను జన్నాంతర సాఖ్యమిచ్చును, 

గాని వరాత్సుమమిోాయంజాలవు, తీరకదొర కినవుడెల్ల, భగవంతుని 

స్మరించు శేమికష్టము? తీరిక సంపాదించి జపముచేయవలదా? 
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వ్యర్గవినోదములు, నిరర్థక కాలశ్నేపములు కట్టిపెట్టి, యముని 

శాసింపగంల నామర్థ్యమిచ్చు సీశ్వర సేవ యెంతగాప్పదో! 

936. భఛభగవంతుండు లోకమును, జీవులను సృజించి, 

ఎట్టి ఆయుధసామగిచే వాసిసి6 బరిపాలించుచున్నాండు ? 

అవియే కామము; కాంచనము. కోట్లకొలంది స్ర్రీపురువ 

రూపముల సృజించి, పరన్ప రాకర్ష ణము, పరస్పర సంయోగము 
నందలి వ్యామోహమును గలుగంజేసి, తిరుగు లేనిరీతిగా సృష్టి 

రధమును నడపుచున్నాండు, (స్రీవ్రుగముష. నంయోగ కాంక్ష, 

దుక్రేయమైనది. మిడతలగుంవు దీపమునుజూచి, మహా వేగ 

ముతో నందుదూకి మృతిచెందురీతిగా జీవులు కామడగ్గు లగు 

చున్నారు, కాంచనము, కామమునకు భిన్న మైనదికాదు, 

కొంచనమనగా గామమేే రెండింటికి విడదీయరాని సంబం 

ధముగలదు. రెండును విడిగానుండను. ఈ రెంటికి వశులై 

జీవులు పుట్టుట గిట్టుట_ఎన్ని మారులు _ లెక్క లేదు - ఇది 

నాటకము భగవానుం డిదిమాచి, చిరునగవుతో రాజ్యము 

నిర్వహించుచున్నాండు. కాని భగవాను నాశయించిన వాని 

పీరెండు నేమియు.(.జేయంజాలనవు, 

887. (బ్రహ్మజ్ఞాన నంపాదనము గృవాశోధన కార్యము 

వంటిదే. ఇల్లు శుద్ధిచేసిన రీతిగ నే, (తి దేహాశుద్ధిని నిర్వహింప 

వలను. ఇల్లు, పాడయిన చోట సిమెంటుపెట్టి (ప్రతిభాగము 

నకు దుమ్ముదులిపి వెల్ల వేయటవనరము. ఇంటిలో ' నన్ని 

సామ॥గ్రులు' దుముతో నిండియుండును, అన్ని భాగములను 
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వస్తువులను బూజులు తుడిచి వేసి వెల్ల లయిన వెనుక్క మరల 

సామగ్రిని యధాస్థానములకు ంజేర్చవలెను. చేహమను గృహ 
మునకు నిట్టి శుద్దియే కావలెను. స్థూల సూత, కారణ 

తు ధీ థి 
దేహాములు మూడున్న వి, అనేక జన్నములనుండి చేసిన 

పాపరాశీ నంస్కారములను బూజులు కుప్పబుగా( బట్టి 

యున్నవి, ఆత్మజ్ఞాన కాంతి నవి కప్పి వేసి అంధకారమును 

వ్యాపింపం జేసి, నకల దుఃఖములకు 6గారణములై పరిణమించు 

చున్నవి, (తిచేవా మందిర శుద్ధివలన (బహ్యుత్వసిద్రి లభిం 

చును. తపన్సనగా నీశుద్ది కార్య మే. 
ధి 

096. బుద్ధి నవ్యముగా (బనిచేయువారికి భగవత్క 

టాతుసిద్ధి అత్యంత సులభము. భగవానుని కృపామృతములో 

6౧గాని, యిం కెందు నేవస్తువులో నిజమైన సుఖము లేనను దృశ 

నిశ్చయమే భగ వత్క_టాతుసిద్ధి నిచ్చును. సుఖములేని చోట 

నిలిచి సుఖము లభింపక యేడ్చుచు, భరింపరాని దుఃఖమయ 

జీవితములను గడఫుకే కాక, తిరిగి తిరిగి జనన మరణాదిక 

చ[కములో బడి నలిగి దుర వస్థ ననుభవించు కేమి తెలుపు 

చున్నది? మానవుని బుద్ది సవ్యముగా (బనిచేయుట లేడని 

'తెలువుచున్నది. నిశితిమేధావ్ చ(కవ రులుగూడ నీచిన్న విపు 

యమును గుర్తింపక నంసార లంపటమునం దుదిలేని తాప 

ములంబడి నలుగుటాశ్చర్యము! నత్పురుషు సవావానమే 
దీనికి మందు; నత్పురుషులు డై వ విశ్వాసదాన సమద్దలు, 



[22 ] 169 

౨89. భగవంతుం డనంత విశ్వ పరిపాలన నిమిత్తము 

అనంతకోటి సూ(త్రముల ననుసరించి కార్య[క్రమములు నడపు 
రీతి మానవబుద్ధి కందరానిది. కాని భగవానుని దొక్క_ నియ 

మము భక్తులకు, నత్పురుషవులకు సులభముగా €౯దెలియున 

దున్నది, తనభ కుం డేకారణమునచేనై నను కంట సీరు పెట్ట 

దుఃఖంచుట భగవానుండు చూడలేడు. భక్తునికట్టి దుఃఖావ 

సరము కలుగకుండ ముందే రవీంచును. భక్ర్తుడొక్క_ వివ 
యములోః గన్నీ రుచెట్టుట చేవునికిష్టము. భక్తుడు భగవాను 

ననంత దయావమ్మృుతము నాస్వాదించి, మత్తిల్ల్ ఆనందాతి 

నగ యముచేం గన్నిరు కార్చుటంజూచి భగవానుం డానందించి, 

మైమరచును, 

840. ఓర్చు, మితహిత మృదుమధుర భాపణము, 

మార్పు లేనిదై వభ క్కి, యామూడు నుండినచో లోకమును 

జయింపవచ్చును, ఓర్పు, పవి(త్రవాణ్కి మానవునకు దివ్యా 

భరణములు. ఈ రెండును, మూడవదగు భగవద్భ కి లేనిదే 

లభింవన్రు. పరమేశ్వర పాదార్చిత నర్వస్వుండై న వానికే 

నహిమ్షత్క చిత్త్యప్రసాదమును గలుగును. భగవానుండు మన 
రకుకుండు; భయమున కవనరములేదను దృఢనంకల్పముతో 

జీవించువానికోర్పు, మధుర నంభావణము లభించును, నత్యమే 

పలుకుట్క పాితముగాం బలుకుట నత్పురువసేవు భగవత్కృప 

వలననే కలుగును, అట్టివ్యక్తి నర్వుజన పూజ్యుండై జగత 

భ్యాణ దాతయగును, 
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841. "నహి జ్ఞానేన నడ్భశమ్ పవిత్ర మిహావిద్య కే” 

గీతావాక్యము; అనగా జ్ఞానముతో సమమైన పవి[తతిగల 

దింకొకటి లేదు, జ్రానమనగానేమి! పవిత్రత యనగానేమి? 

జ్ఞానమనంగా (బహ్ఫృజ్ఞాన మే; అదియే పరిపూర్ణ మైనది; సర్వ 

తోముఖ నంపూర్ణతగలది, ఇతరమంతయు నజ్ఞానసమమని 

చెప్పవచ్చున్సు వలన నితర విపషయజ్ఞానమంతయు న్వల్పము, 

ననంపూ రము, పాతీకము, నంపూర్మతగ ల (_బపహ్మజ్ఞానమందలి 

లేశమా(తైము. సంపూర్ణజ్ఞానము తెలియనిద్కే అందలి లేళ 

ములకు దానితోనెట్టి సంబంధమున్న దో ₹ెలియదు కావున 

నితరజ్ఞాన మజ్జానతుల్య మే, అదియే వేదవాక్య రహస్యము. 

సత్యమును నర్వద్య ఏక ఎథములనుండి సమ(గ్రస మైక్యత గలదిగా 

నెజబుంగుకు పవి(లైెత; సనందేహామునకుం దావు లేనిజ్ఞాన మే పవి 

(తమైనది. (బహూజ్ఞాన మట్టి దే. 

942, ఆహా! తెలిసినది; కామినీ కాంచనములు లేనిచే, 

భగవానుంకు లోక మును నడపుట దుస్పాధ్యము, కాం తాక నకము 

లదినాభావసంబంధముగలవి, "కాంతపెనాశ, కనకంబుపె నాశ, 

"లేనివాంకు పుడమి లేనివాండొని చెప్పిన వేమనయోగి పలుకు 

"లెంక సత్యములో! ఆభరణములు కాంతకాంతికి మెజుంగు పెట్టి: 

సౌందర్యము నతిశ యింపంజేసి పురుషు లను [క్రివినందోహాము 

నాక రి చును. కాంకానంబంధమైన తళుక్సు కనకమిచ్చు అద 

నఫుకాంతి యెచటినుండి వచ్చినవి? ఆతళుక్సు కాంతి చేనునిడి; 

కాంతదికాదు, కనకముదికాదు. అన్నివిధములై న కాంతులకు 
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మూలనస్థానము దేవుడే. ఈ సంగతి (గహింపక మానవులు 

మిడతల దండువలం గామినీ కాంచనాగ్ని జాగలలోంబడి, 

దహానమగుచు, (జర్వితచర్వణముగా జనన మరణ (ప్రవాహా 

ములో? గొట్టుకొని పోవ్రచున్నా రు. నకలవిధ [(పకాశములకు 
మూర్తియగు భగవాను నర్చించుకెరిగి తరింపవలెను. 

ల45. వస్తు నంగహాణము వస్తు భోగానుభవమును 

తప్పులేదు. కామినీ కాంచనములయెడ ద్వేష మవనరము 
లేదు. వానివిలువ నెటింగ్ అనుభవింపవచ్చును. వవస్తువున కెంత 
విలువగలదొ, తెలిసికొనకుండ ననుభవింపం బూనుట యేతప్పు. 
అట్టితప్పువలన మోానమునకు, దానిఫలితమైన దుఃఖమునకు 

బాల్చడుట మూరల లక్షణము, కాంతాకనకములు, గృహా 

వాహన వ(శ్రృభూపషణాదులు, పదవీ క్రీర్రి భోగములు, న్వతః 
దోహరహితములే, వానిన్వరూప స్వభావములు, అవిసుఖ 
మోాయంగల కాలపరిమితి, అవియిచ్చు సాఖ్యపరిమితి, తెలిసి 

కొనకుండం గోరుటయే దుఃఖకారణమగును. అది చీకటిలో. 

జూచికొొనకుండం బాకునూతిలోం బడుటవ-టిది. వస్తువులు 

కొొలదికాలముండి వోవునవి. వానియెడ వ్యామోహ వ్లవి 

పోయిననుపోదు. అదియీ దుఃఖము. అందుకే కాంతాకొంచ 

నాదిక భోగతుస్టిరము, అల్పము, నందుచే దుఃఖమూలము, 
వానికి వన్నెనిచ్చిన పర మౌాత్ము నారాధింపవ లను. 

814. నీవేమి నంపాదించుటకై సీ|బతుకంతయు వ్యయ 

మొనర్చ్బుచున్నావు? ధనమా గృహామా, భూములా? పద 
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వులా? కీర్ణియా? తణమా(త్ర శాంతిలేని నీచి త్తమునకు వస్తు 
లక్షణములను గూర్చి తెలిసికొను తీరిక యెడి? చిత్త శాంతి 

చేనిడే దివ్య భవన మందలి హాంసతూలికా తల్పమున శయ 
సించినను ని(ద్రపట్టునా ? మనశ్శాంతి లోపించి యుండగా 

బంగారుపాతలో బర మాన్నము సంతుక్టినిచ్చునా? శశాన 
భూమికి (౯బోవలయు నీవు, భూముల నార్జి ంచి లాభ మేమి? 

చిత్త మోభ విశాచివలె ంభీడించుచుండంగా, నున్నత పదవి, 
మూర్హుల మెప్పులు సుఖమిచ్చునా ? ఫోటి మంది నీ పేరు 

(మోగించి, సన్మానించిన చో, సీవికలమైన చిత్త మకలంక 

మగునా? "దేనివలన నెన్నడు చెడని చి త్తశాంతి ఆనందము 
లభించునో తెలిసికొని (బతుకుట మంచిదికాదా? 

కిక. నఖశిఖ పర్యంతము జీవునికి డేహాముతోో* 
దాదాళ్శ్యు భావముండును. అందుచే నేభాగమునకు (చిన 

రంత అపాయము కలిగినను మాననుని మనశ్శాంతి నళిం 
చును. దేహము చేను గానను భావము సులభముగా లభిం 

చునా? అనేక జన్టుముల దీర త్మీవకృవి.చే దై వకృపకలిగిన చో 
లభింపవచ్చును. ఇది జ్ఞాన విషయమగుట శ్లేశతర మైన సాధ 
నము. పర మేశరునందు భ కి యోగమునచే నిది సులభ సాధ్య 

మగుటచే నందరకాచరణ యోగ్యమైనది. దుస్సహా బాధ 

లెవ్వియు రాకుండ భగవంతుండు భక్రులను రవ్నీంచును, 

జన్మాంతర దోవుములు, (పస్తుత జన్మపాపములుు బాధలను, . 
గలిగించుచునే యుండును, ఈశ్వ రారాధన దితయే చేపాఖి 
మాన నిరూ్యులనమునకు సరియగు దివ్యావధము. 
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546. ఈశ్య్వ రాజ్ఞ యను ననంత సాగరములో నున్నాను. 

అసాగరమున కొడ్డులేదు. ఎంతసే పీదుచు (గొట్టుకొనుచున్న 

నొడ్డు చేరుట కవకాళమేలేదు. మనశేదో క్ర _రృవ్యమున్న దను 
కొనుట బుద్ధి మాంద్యము. ధ ర్య్హాధర్భుములా కొట్టుకొనువాని 

కుపన్యసించు టునాాద (కీయ. “పో హే (పభూ! సీ వేదిక్టు; నన్ను 

రవ్నీంఫపుము; రా(పభూ! ఇంక నీవిధముగా (బతుక'శేను, వచ్చి, 

చేయిచ్చి, కరుణెంచి గక్టెక్కి_ంచు”మని భగవానునికి మొణు 

చెట్టుకొనుకే చేయవలసినఫని. అదియే జపము తపము, 
ధ్యానము, యోగము, చతు ర్వేదసారము; ఉపనివ [దహ 
న్యము గీతా-సారామృతము. ఎందుకు వేయి[గంధములు, 
చదివి చర్చించుట. పట్టుకో! బేవుని పాదములు పట్టుకో! 
ఇటే వినందగినపిలుపు. పద్దు చేరితినే! చేయిపట్టుకొని తటము 
చేర్చిన దివ్యహా స్త స మెవరిది ? కన్నులులేవా?. సీమొలు విని 
వచ్చి తీరముచేర్చి నవ్వుచున్నది జగ్యత్పభు వే. ఆయన పాద 
ములు విడువకు విడిచితివ్యా మరల సాగరమున బడిపోవ్ర శు! 
జా(గ త్త! 

౨4. అన్నిరకములగు చికాకులకు 6(గారణము పాపమే. 
పాపమనగా (బర మేళ్వురుని మరచుటయు భజింపకుండుటయు, 
మనము పరమేశ్వరు నత్యధిక దీక్షతో నిరంతర మారాధింప 
వలెను. గతములోని పాపరాశి భన్నవమగుటకును ముందె 
న్నం౭డు పాపమొనరించు నవకాశము రాకుండుటకున్తు మన 
మనంత పుణ్యరాశి నార్జింపవలెను. నిరంతర భగవ కేవ 
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వలననే తరుగని పుణ్య రాశీ లభించును. కావున భక్తునికి 

జికాకు గలిగినదన్న చో, నాతని భక్తిలో లోపమున్నదన్న 

మాట. చేన్రుని పాదములు పట్టుట, చికాకు సంభవించుట, 

న్యతిరేక విషయములు, భగవానుని మజచు మనస్సుతో 
నమానమైన [పబలశళతృ వింకొకటి లేదు. 

రిషరి మనదృష్టికి ంగనిపించు నవన్నియు మార్పుకు 
లోనగున వే. అవియల్లప్వుడుండునసని భావింతుము. అవి అద్భ 

శ్యమ్ములై మనల మోనగిందును. ' ఈ మోనము నెజబులోని 

వారికి దుఃఖము తపుదు. పరమ నత్యమగు పర మాత్మ కన్ను 

లకు గోచరిపదు. దాని నెజిగిన దుఃఖముండ చేలన నది 

మూడు కాలములలో నుండును. డాని వలన, స్థిర శాంటీయు 

సౌఖ్యమును లభించును. కాని కనపడుచున్న వాసిని ఏడిచి, 

కంటి కగపడని పర మాత్శును దర్శించుట కెవ్యురును యత్నంపరు. 

ఇదియే అజ్ఞానము. ఇచట (ప్రశ్న, కనపడుట, కనపడకుండు 

టయేకాదు. అది స్థిరమా అస్థిరమా, సుఖమిచ్చునా, దుఃఖ 
మిచ్చునా? యనున బే ముఖ్య (ప్రశ్న. కనపడని పర మాళ్శ 
సుకు స్వరూపము, కనపడి మారిపోన్రనది దుఃఖ స్వరూపము 

సుఖ న్వరూపమెరిగి ఆ[శయించు కే తెలివికాదా! 

49. తాను బాగుపడకుండ నీలోకమును బాగుచేయ 
(గోరునాతండు, (గుడ్డ్వాండంధులకు మార్గము చూూాపుదునను 

నట్టివాండేే కాలుసేతులు లేనివాడు సాగరమును దాటుదు 
ననునట్టివాండే. (ప్రతి వ్య క్తియు ముందు (దాను పరిశుద్ధుండై, 
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మిోరును శుద్దులుకండని చెప్పుట నరనమైన పద్ధతి. పరోపకా 
రము తొము చేయుచున్నావమని చెప్పిక్నువార్తు తమ a 

దాము బాగుచేసికొని చెప్పుకొనుట, యుక్తము. దాహము 

గల వానికి (గక్ళుల హా స్తముతో నుదకము నీయరాదు. 

చేతులు తోమి కడిగికొని అప్పుడు శుద్టోదకము నిచ్చినచో 

దప్పిగొన్న వారి దాహము తీరును. నదిలో నీదుట చేతకాని 

వాండు పరునికీంత చేర్పు చో నిర్వురు మునిగి మృతిచెందుదురు. 

350. లోకములో నెన్నియో స్లో, తా ర్హములై న పనులు 

చేయు వారుగలరు; క్ న్ని పనులు నిందా ర్ధృమ్ములె యున్నవి, 

కొందరు లోకో పకారార్థము చేయుపనులు స్తుతి పాాతములే. 

కాని భగవంతు నాశ్రయించి భజించుట యనుపని నకల 

సత్క_ర్భుల కంకు నత్యంతి స్తుకి పాత్రమైనది. నత్క_రంలు 

పుణ్య లోకములనిచ్చును; అచట ఉన్నత భోగములు లభిం 

చును. కాని పుణ్య శీణమైన వెనుక తిరిగి యాలోకమున 
జన్మించుట తప్పదు. భగ వదృజనమనుక రం జన్యు రాహిత్యము 

నిచ్చి శాశ( తానందమును (పనాదించును; మరియు నదిపూర్ల 

జ్ఞానమును, మోతమును లభింప6 జేయును. భగవానునితో 

నైక్యసిద్ధినచ్చును. కావున భగవడద్భజనమను కర్మ సాటిలేనిది. 

851. లోకములో నేవిషయమును గూర్చి మైనను 

నందేహాము కలుగుట తప్పులేదు. దానిని ంబరిశీలించి తొల 
గించు కొనవచ్చును. కాని భగవానుని గూర్చికాన్సి భగ 
వంతుని భజించుట వలన నర్వపాప విముక్తియు, ఇాళ్వత 
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శాంత్యానండములతో ముక్తియు లభించునను వేదో శ విష 

యములో నంటేహము కలిగినచో, నది సర్భవినాశ కారియి, 

శాశ్వత దుఃఖహేతువగును. అందుకే "నంశయా కావిన 

శ్యతి"యని భగవస్షతా వాక్యము. అందుచే నంశే యించు 

భక్తి ప్రమాడకరమైనది. డేవయున్నాయడు; భక్తులను రహీం 

చుటలో నమేయక్ళపా పకిపూక్లుండు; ఆ(శ్రితులకు నర్వకాల 

సర్వావస్థలలొ అమోఘ రక్షుణమిచ్చునను విషయములను 

శ -కించుట, మహోపాతకమే కాక, దురంత దుఃఖ హేతువు. 

852. వకష్తము, విషాదము, భయము, అశాంతి కలిగి 

నను, కలుగనున్నను వానికన్ని టికి విరుగుడు పరమేశ్వర ధ్యాన 

జపాదిక మే. ఏసుఖము, శాంతి, నంపద, శుభము కావ లసినను 

దానికి సాధనము పర మేశ్వరా శాధనమే. ఈనంగతి తెలిసినచో 

((బజలు భగవంతుని సేవించి నకల సౌఖ్యము లేల పాందరు? 

అత్యధిక సంఖ్యాకులు దుఃఖ మనుభవించుచున్నా ర నంగా, 

భగవత్పంకీర్తన మందలి తిరుగులేనిశ క్రి నెరుగరన్న మాట. 
మరియు భక్తిలేనిచే భక్తుల మనుకొనువారు, భగవంతుని 

భజించుట వలన లభించు నఖండ శుభ సౌఖ్యముల లహార్చి 

విని వినన ట్లుపేతుంచువార్హు సంసార తాపములకు గురియై 

దుఃఖించుచున్నారు. సుఖమెరుగని వాండు భగవాను నెబుయగ 

(డన్న మూట. దుఃఖమెణుగని వాండెన్నండు భగవానుని 

మజువండన్న మాట, 
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855. పర మేశ్వరుండున్నాండు, నర వ్యాపించి 

యున్నాడని నమ్మి, పర మేశ్వర పాదసద్భుములకు జీవిత 

మంతయు మినపహోయింఫు లేకుండ నర్ప్చించి కూర్పుండుట 

కంశు నింక ౧జేయవలసిన చేదియునులేదు. అయినచో మన 
నిత్య జీవిత కార్యకలాపములు చెడిపోవా? పోవ! మనము 
చేను నా[శయించినచో, మనపనులు ేన్చండు వేయును. 
మనకు జరుగవలసిన నర్వమును కరుణించి, నకల శుభ (పద 

ముగా జరిగించును. మన పనులలో నిమగ్నులమై చేనుని 
విన్దురించితి మా, మనపనులు జరుగవు; చేన్రుని కృపయు 
నుండదు. ఉభయ (భష్టత్వము సంభవించును. లోకులంనరు 

దైవ భక్తులా? వారి సాంసారిక కృత్యములలో నిమ"*స్న లై 

వారు చెడిపోయిరా? యనునది (పశ్న. సూత గ్రదృష్టి? c 

జూచిన చో, దేవుని మజచియో, విడిచియో, వర్తించు నంసా 
రుల జీవితముల లోని వెక ల్యములు, అపజయములు, "క్లేశ 

ములు, పర్వతము_లై యుండుట గాంచవచ్చును. 

354. భగవంతుని నమట-చెడుట; నమ్ముట, కోశ్చెలు 
నఫలత నందకుండుట నమ్మకుండుట, దుఃఖములు కలుగ 
కుండుట; సుఖ (పా ప్రియివి అనంభవ విషయములు. శివ్టండు 

కావలెనా యముడు కావలెనా? శివునినమ్మి భజింతువా, 
యముండు నీదరింజేరండు; చేరినచో, నీకాలి[కింద వానిని నలిపి 
వేయు శక్తి నీకు శివు (జనుగ్రహించును. అందుచే చేనుని 
నమ్మితివా ? బాగుపడుదును; నకల వాంఛలు సిద్ధించును; 
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నమ్బితివా, నకల దుఃఖరాని భన్మావమగును, నమ్బుతివా, సీర 

సాఖ్యశాంతి మోతములు కరతలామలకము లగును. అందుచే 

నముద్తికు సాధనము జపము, తపస్సు ముక్తి, నమ్ముళు 

అభయము. 

555. శరీరమును కుశాన ధూళిలో గలిపి వేయక 
తప్పుదు. ధభూళియగు శరీరమునకై , దాని సుఖమునకై , దాని 
భోగములకై జీవితము నంతను వ్యయ మొనర్చుట వలన నేమి 

లాభము? శరీరివై న నీను శరీరముండుటనలన గాని, పోన్చట 
వలనంగాని యెట్టి దుఃఖము కలుగకుండు నుపాయమును గని, 

సాధించి సుఖింప వలదా? సర్వకాల నసర్వావస్థలలోను శరీర 
మును “నేను గానను మహోామం[త్రమును జవీంపవలెను. 
“ఈ దేహాము నేను గాదు కాదు, కాది నునే మం[తము. 
దీనితో బాటు "నేను జన్టుమృత్యు జరా వ్యాధులు లేని 

ఆత్మను,” ఆత్మయనగా బర మాతృయే., “శిషో౭_హామ్; 

(బృహ్మావా౭_ హామ్” అను మం|(తము నెజీగి న్గ్మరింపవ లెను. 

ద్రిదియొ క పూజ్యమైన తరణో పాయు. 

లీ56. భగవంతుని నమ్మి, చెక్కు చెదరని మనస్సుతో 
(గూర్చుండుకేు తపస్సు. ఈతపస్సువలన లభించుళ క్రి యెదుట 
వ(జాయుధము తుత్తునియై వోవును. ఇది పరిపూర్ణము, 
నమోాఘమునై న డైవశక్రి; అ పతిహతము. ఇట్టి విశ్యాన 
ముతో వర్తించు వానిలో నున్న భగవానుండు తన దివ్యశక్తి 
న మేయ (పభావముతో (పజ్యలింప (జేయును. అప్పుడా 
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భగ వానుండను నగ్నిజ్వాలలో నర్వపాపరాసులు నుసి మగును. 

దానితో దుఃఖ కారణములన్నియు నశించును. మిగులున 

దవ్య యానందము. అదియే మెడ తెగని (బహ్మానుభవము; 

మాశుము. 

కిక7. దుఃఖము లేకపోవుకు సుఖము కానక్క_ర లేదు. 

దుఃఖము, సుఖము లేకుండవచ్చును. కావున దుఃఖము లేకుం 

డుట్క సుఖ మేయుండుట కావలెను. అదియు(జాలదు. ఎన్నండు 

చెడని సుఖము కావలెను. సుఖమెట్టిదై యుండవ అను? దుఃఖ 

మునకుం గల కోరణములన్నియు నమూల నాశనముకావ లెను. 

సుఖమెల్లప్పుడుం౦డునది; సర్వ ర హాన్యములను దెలుప్రు నఖండ 

జ్ఞానము నిచ్చునది; పరాధార మవసరములేని నంకల్ప మా।త్ర 

ముచే సర్వ కార్యముల నమోఘముగా లజేయంగలుగునది, 

సర్వతో ముఖ పరిపూర్శతగలద్కి అచంచలశాంతి నిచ్చునది 

మైయుండ వలెను. తణిక సుఖము సుఖమే; కాని దానితో 

నంతుష్టి చెందు నాతంశెట్టి మూర్భుడనగా, విన్తరినిండ వడ్డిం 

చిన అన్నము, కూరలు, పిండివంటలు విసర్జించి, (కింద (జారి 

పడిన మెతుకులను దిని నసంతసించు వాండు, దానితో? గడుఫు 

నిండునా ? ఆకలి తీరునా ? బలము కలుగునా ? కావున 

శుణిక సుఖలాలసులగు మానవులు తాము చేసికొనుచున్న 

ఆత్మ|దోహామును గమనించి, బుద్ధి మార్చుకొనవలెను. 

858. “నర్వంవస్తు భఛయాన్వితమ్ భువిన్భణామ్, వె రా 

గ్య మేవాఒభయవ”ని భర్తృహరి మహాకవి పలికెను భయ 
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మనగా నేవి ? బాధ కలిగించునది భయము కరిగించును. 

లోకములోని వస్తువులు, జీవులు, అనిత్యములగుటచే, అదృశ్య 
ములె బాధ కలిగించునను భయము. మజియు నదియున్న 

ఫాలందికాలములో. గూడ నసంతువ్టిని, అశాంతిని అసుఖ 

మును కలిగించి పెక్కు. విధముల బాధించును. కావున భయ 

స్యరూసమును, భయ కారణములను గమనించి వస్తువుల 

(పదర్శకండగు భగవానుని నమ్మి యారాధించి దుఃఖాపనో 

దనమును జేసికొనవ అను. ఈపని తత్త ణమే చేయవలెను, 
వలన టీరికగా నాలోచించుటకు (గాలము వాలదు 

850. (ప్రాణికోటికి వచ్చిన దురవస్థ అజ్ఞానములో 

నుండియే అజ్ఞానమును బోంగొట్టు కొనవలసియున్నది. ఇది 

అనాధ్యముగా గోచరించును. చీకటితో నుండి చీకటిని 

బేం౭గొట్టుకొన వలెను. కాని ఒక గొప్ప ఏహయమున్నది. 

మనము అజ్ఞానమను చీకటిలో నుంటిమని గు ర్హించుశే షానా 

రంభ దక యగును. అజ్ఞానములోనుండి, అజ్ఞానములో నుంటి 

మని తెలియకుండుట గాఢమైన అజ్ఞానము. మెగా నజ్ఞానములో 

నుండి జ్ఞానుల మనుకొనుట గాఢత మౌజ్జ నము. చీకటినుండి 

'వెలుతుకులోసికి వచ్చుట వలన సుఖము, శాంతి, ఆనందము 

లభించును. విచి(త్రమేమనగా 6(బతిపాణిలో న్శ్వర చైతన్య 

మను తేజో రేఖ వెలుగుచున్నది. అది అజ్ఞానాచ్ళాదితమై 

యున్నది. పవి(త్ర (గంధ పరిచయము నత్పురువ సాంగ 
త్యము, జ్ఞ జానుల సంపర్మ_ము, భక్తుల సహావాసము, కప్పును 

దొలగించి కాంతిని పసరింపం జేసి చీకటిని దొలగంచును. 
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860. భగవానుని ౧గోరవలసినవి భక్తుని కనేక వివ. 

యము లుండవచ్చును; "ఆరోగ్యమిము; ముఖ్యా వసరము 

లకు వలయు నైశ్యర్యమునిమ్ము; నత్పంతతిని, నత్క ర్యాను 

స్థాన సామర్ధ్యము నను(గ్రహింపుము మున్నగు న వెన్నియో 

కోరినచో, నతిసులభముగా వానినన్ని టిని ఛభగవానుం డను[గ 

పాంచుటలో సందేహము లేదు. కాని భక్తుడైన వ్యక్తి 
నిరంతరము కోరుకొనవలసిన విషయమొకటి యున్నది. 

"భగవాన్ ! నిన్ను మబచిపోన్రు తషణము బేకుండ నుండునట్లు 

డయచూపుము; నీపాద పడ్భములు సేవించుటతోం దుల్యమైన 
కార్య(కమ మింకొక్ష శుదియు లేదను నచంచల విశ్వానము 

నిమ్ము” ను నే నిజముగా 6గాంగశ్షీంపందగినది. భగవానుని 

మటువకుండు టనగా నేమియో సరిగా (గహింపవ లెను. భగ 
వంతుని మజువని వానికి, నర్వాపదలు నశించును ఘోర 

నంసార యాతన తొలగును; సర్వ శుభములు చేకూరును; 

ముక్తి లభించును. ఇంశేమి కావలను? 

861. భాగ్యవంతుండనగా నెవండు? మజుఫవ్సు విసుగు, 
లేకుండ వినయ భక్తి భయములతో భగవాను నారాధించు 
టలో నతిశయానందమందు వాండు; కీర్తిమంతుం జెవండు ? 
పర మేళ్వరుని నిరంతరము కీర్తించువాండు ఉత్తమ మానవు( 
డెవండు ? సరో త్తముండగు "దేవ చేను నత్యంత (పేవుతో 

(బూజించువాండు, మహోత్నుుం 'జెవండు ? జీవాత్మయు బర 

మాత్శ్తయు నభేవములని జ్ణాన శక్రిచే ననుభవ సిద్ధిగాంచిన 
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వాడు. మహానుభావుండెవడు; పరమేశ రునికి సర్వమర్పించి, 

యాతనితో నేకత్యము ననుభవించు పరమపుణ్యాత్యుండు. 

బుద్టిమంతుండెవండు! తనబుద్ధి నాజగన్నాధు ననంత కల్యాణ 

గుణ పూర్ణ విజ్ఞానము నార్జీంచుటకై వినియోగించి కృ ఆ ర్హు 

(డగువా(డు, పూజ్యుండెవండు; అనవరత భగవ త్పొారావింద 

పూజా నిమగ్న (డు; పుణ్యాత్ము (డెవండు? అనంత వుణ్య రాశి 

మైన లోకై కనాధు నా[(శయిందు దీక్ష గలవాండు, విని 

నంతసింపకుముు ఇందాక వమౌొర్చ మవలంబించి ధన్యత నందు 

కృపి సల్పుము. 

౨62, జగ (దహాన్య మెణిగిన వా౭డే యెజటిగిన వాండు. 

జగ(్యద్ర హాస్యము పర మాళ్శియె, ఆపక మేశ్వరుని ప్రత్యక్ష 

దర్శనముచే నమేయానంద పాథోధినోలలాడు వాండే వివేకము 

గలవాడు; పండితుడని వానినే పిలువవలెను. అనగా నాతండే 

(బహ వత్త; (బ్రహ్మ వేత్త (బహ్మృయె. భగవాను నెజింగిన 

వాడు భగవానుడే, (బహ్మృజ్ఞాన మొక్కకు సంపూర్ణ 

జ్ఞానము; సర్వతో ముఖ నర్వవిషయ్క సంపూర్ణ సరున్వయ 

స్వరూపమే అది. అది ఆద్యంత రహిత సాగరము వంటిది. 

తక్కిన వన్నియు నసంపూర్ల ములు, పాతకములు. వ్రకర 

కా శాన ఏద్య లన్ని యు నా సాగరమందలి సిటిబొట్టులు. 

సాగరమంలి అలలే వేదములు, అలల నెబుగుట నము[ద 

మును సాంతముగ నెజుగుట కాజాలదు. సాగరము నెణిం 

గినచో, నందలి సకల తరంగములు, జల బిందువులు నన్నియు 
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లజెలియును. కావున బర మేశ్వర సామా త్మా_ర సిద్ధి "లేక 

(బ్రహ్మజ్ఞాన సిద్ధి గలిగిన వానికి దెలియ వలసినది మిగులదు, 

అందుచే [బ్రహ్మ విదుండు (బహ్ముయీ. 

868. శరీరము నగ్ని కర్పించుట తప్పదు. అది మేకు 
ణములోనై నను జరుగవచ్చును. ఇంత అ(ధ్రువమైన శరీరము 

నందు మితి లేని వ్యామోహము పెట్టుకొని (_బతుకుట కంకు 

నవి వేక మేముండును? సత్క_ర్భ చేయుటకు బుణ్యమార్జించు 

టక్కు (బ్రహ్మజ్ఞాన సాధనకు నుపకరణము చేహామే, (బ్రహ్మ 
జ్ఞాన నంపాద నోపకరణ మగు చేహామును తణిక భోగోప 

కరణముగా వినియోగించి, దుఃఖ కూసమున (బడి అలమ 

టించు వారు వివేక హీనులు. ఆరంభమున నమృతో పమా 

నముగా (గ నట్టి, అనంతరము విషతుల్య మై పరిణమించి 

పీడించు భోగము భోగమెట్లగును ? అది మోనమని చెప్ప 
వచ్చును. తుణకాలమైన వ్యర్థ మొనర్పక భగవత్క_్టాక్ష 

మునశైె దీతు బూను నాతంజే వివేక వంతుండు. 

85%. (ప్రపంచ మంతయు భగవానుని న్వంత సొత్తు, 
మనమున్న యీలోకము, నందు నివసించు మనము భగవానుని 
సొమ్మే! భగవానుడు నిర్భించి తదధిపతిగానున్న యాలో క 

మున జన్మించి భగవానుని గుర్తింపకుండ (బతిక [జూచుట 

పశులత్షణము. ఒక యింటి యజమానిని గుర్తింపక వాని 

యింట భుజించ్హి పరుండుట వంటిచే. మంచి చెడ్డ లేమి తట 
స్థించినను దానికి బాధ్యత వహించు నాతండు గృహ యజ 
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మానియే ఆతనిని గుర్తించి, గౌరవించి, నకల విషయములలో 

నాతని తోడ్పాటుతో సుఖముగా జీవింపవచ్చును. భగవానుని 
కాదని వానియింటంజేర్తి భగవాను ననువుతి లేని రీతిగా (బతుక 
జూచుట సర్వ దుఃఖములకు 6౧గారణము. వి వ్వా ధ్యయ్ నాశ 

యించి జీవించుట నకల శుభ (పదము కాదా ? 

865. రోగి వై ద్యునొద్ద శేగ్సి మందు (మింగి, రోగ 

నివారణము చేసి సికొనవచ్చును. అట్లుగాక, రోగి, మిఠాయి 

దుకాణము నొద్ద కేగి, లడ్డులు, జిళేవీలు కసుప్రనిండ (దిని, 

రోగము ముదిరి శీ(భఘుముగా మృత్యువు నోట ంబడండా ? 
అట్టివ్య కి పిచ్చివాండో, మూర్టుండ్ కాక మజేమగును మన 

మండరవుట్టి ఉనాదులము, మూస్టలముగా వ ర్తించుచు 

మనము బుద్ధిమంతులమని నమ్మ్మి మోనమునకు గురియై దుఃఖ 

తప ప్ర లమగుచున్నా ము. మనకుంగ ల దజ్ఞ్వాన జాడ్యము, దానికి 

"నె వై ద్యుడు (బహ్మువే్త త, (బహ వే్త త్ర 'చూవు జ్ఞానము దానికి 

మందు, దానితో జన జాడ్య విముక్తి యగును. మనము 

సత్యమెరిగిన న నత్పురువుల నాశ్రయించి రోగ నివారణ చేసి 

కొని సుఖించుట క _రవ్యముకాదా? 

866. మంచి రోజులెప్పుడు వచ్చును ? చిత్తశుద్ధితో 
భగవాను నారాధించుటతో మంచి దినము లారంభమగును. 

మానవుండు పరమేశ్వరు నర్చించుటారంభించిననాండు మొదలు, 

పర మేశ్వరుం డాతనిభ కి (క మాభ్యున్నతినంది, దృఢమగ్గుటకు 

వలయు సకల నదుపాయములను కలుగంజేసి రష్నీంచును. 
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చిత్తశుద్ధి, సుదృఢ నంకల్పములతో నిశ్వర సేవచేయు వారిని 

సర్వకాల సర్వావస్థలలో నిస్పంశ యమ. గా భగవానుండు 

దయఇూపి నర్వశుభ సౌఖ్యముల నిచ్చును. ఇది మెట్ట 

వేదాంతమని పలుకు వదరుబోతుల మాటలు తృణీకరించి, 
వెన జెప్పిన సాధనచేసి ఫలితములను పరీక్నీంచు కొనుట 

యోగ్యుల లవణము, 

867. వ(ప్రాణియు (శ్రమపడుట కిచ్చగింపదు) సుఖ 

పడుకే కోరును. కాని (శ్రమపడు వారందరు గత్యంతరము 

లేదని, నమ్మి, (శ్రమ కలవాటు పడి అశాంతి శేశములతో 

(గాలము గడవుచున్నారు. ఈ|శ్రమ నంగీక్రరి_చు నభ్యానము 

నహాజమై పోయినది. అందుచే వారికిది శ్లేశమని కేలియుట 

లేదు! దుఃఖము దుఃఖమని తెలియక పోవుట విచిత)ము! 

విషమని తెలిసినచో దడానినెవండు (మ్రింగును? శ్లేశము, (శమ, 
దుఃఖము లేని జీవితమున కవ కాశమున్న దని తెలియుటతో 

నాశ్లేశ దుఃఖాదుల పటుక్వెము సడలును. వానిని (దొలగించు 

కొను సాధనమైన పర మేశ్వర ధ్యాన జపాదిక సాధన మారం 

భించుటతో దుఃఖములోని కజికు దనము నన్ని/ల్లి, సాధన 

త్మీవమెన కొలందియు, దాని పటుత్వము తగ్గి, సాధన విజయము 

నందుటతో నదృశ్యమగును. 

0658. మన గృ హాములలో జరుగవలసిన నిత్య కృత్య 

ములు, అప్పుడప్పుడు చేయవలసిన వివాహాది శుభ కార్య 

ములు మనమే చేయు చు టిమా? అది స్వప్న తుల్యమైన 
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త్వము, అన్నియు భగవానుడు న్వయముగా న్వహదస్త 
అస న్స్ 

ములతో యజేయుచున్నాండు. నాద్వితీయ ఫు తిక విజయలక్రీ 

వివావా విషయములో నిట్లు (శ్రీ, కృష్ణ (ప్రభువుతో మొణు 

ఇట్లికిని “నాన్నగారూ! ఈ కార్యము శుభ (పదముగా 
ళు 

జరిగించి నన్ను రఖీంప వలెను, మిరు పూనుకొన్న చో 

నమిత శోభాయమానముగా జరిగింపంగలరు. నాకు మీదే 

దిక్కూ. అను(గ్రహింపుండొని (ప్రార్థించితిని. నేను కుర్చీలో 

నుండి కదలకుండ వివాహా మతి శోభాయమానముగా జరి 

ఇను. జన్మ ధన వస్తు వాహానాదిక సౌకర్యము, సర్వజన 

సంతుష్టి కరముగా జరిగెను. కన్నీటితో కృవ్ణ్యపభువు వైవు 

తిలకిం చితిని; కృష్ట ప్రభు విట్లు స్పష్టముగా (బలికెను; "ఏమి! 

బాగా జరిగినదా? సంతృప్తి గాంచితివా? ఏమి కావలసిన 

నిటుబే అడుగుము. మొగ మోటపడకు. నన్ను మలువకుము,” 

869. కన్యా (ప్రదాన మహాభాగ్యము గృహాస్టుని కే 

లభించును. సాతూద్విన్షుమ్వూర్త్హి వరుండని నమ్మి పాద్యప్రతూ 

ళనముచేసి సాలం కృత కన్యాదానము చేయుట జరుగును. 

వు(కిక నిచ్చినవాండు విష్షుమూర్తియె. తిరిగి విష్ణమూర్హికే 

కన్యక నిచ్చి వివాహ మొనర్త్హుము. ఇందు సందియ మిసుమం 

తయు లేని భావముతో వివాహాముచేయు గృహాస్థు లెంత 

ధన్యులో! జననీ జనకులలో నిట్టి అచంచల విశ్వాసము 

న్నచో, నూతన వధూవరుల జీవితములు పావనములు, నిరా 

మయములునై, నకల శుభ నంపత్పమృద్ద్ధము లై , భగవ దను 
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(గవహా పాత్రములై (ప్రకాశించును. (ర్రీమహోవిహ్లవునకు పిల్ల 

నిచ్చి పెండ్లి చేసిన గృ హాస్థులకు వాశ్వత(బహ లోకనివా 

నము, మోతమును భఛభగవానుం డనుుగహీించుటలో గష్ట్ర మే 

ముండును? 

970. దారి(ద్యము ననుభవించు వారు లోకములో 

నసంఖ్యాకులున్నారు. మానసిక్ష విజ్ఞాన దరి[దుల సంఖ్యయు 

నధికముగానున్నది. అన్ని టికంకు మించిన దారి[ధ్యము భగ 

వంతు నారాధింప 6గోర్కై. లేకుండు దారి(ధ్యము. భౌతిక, 

వమూానసిక దారి(ద్యుముల కంకు నాధ్యాత్థిక దారి(డ్య్యము 

(Spiritual poverty) భరింపరానిది. భౌతిక దారి(ద్యము 

మనుజుల మన స్ప _త్త్వ్యమువై నాథారపడ్ యుండును. లభించిన 

చానితో సంళ్ళ ప్తి పొందువారు దరి(ద్రులుగారు. వారతి నిశా 

డంబరముగా జీవించ్చి లేనిదానికొబికు మనస్సు నొపుగింపరు, 

మిక్కుటమగు సంపదగలిగి, తృప్తి లేని దర్శిదుల డార్భా 

గ్యము పాయమైనది. ఆక జాన ధనమే ముఖ్యమైనదని 

నమ్మి తపస్పాధన లందు నిమగ్నులైన వారికి నిజముగా 

భాతిక దారి.ద్యముండదు; వారికి భగవానుంటే సర్వము 

లోపము లేకుండ నమకూర్చును. స్వార్ధపకులకు విజ్ఞాన హీను 

లకు, దుర్భ మాహాంకార (గస్తులకు భౌతిక డారి(ద్యము నేశ్రాం 

జనమై, (క్రమముగా సత్యము నెటిగించును. 

971. భగవంతు నా(శయించి దివ్యానందమయ జీవి 

తమును గడుపక, దిక్కులేని దరి(దునివలె నహో ర (త్రములు 
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దీనుడనవై దుఃఖం౦ంచెద వేల? సర్వలోకై. క్ర శరణ్యుండగు భగ 

వానుండుండగా, ఆ(శ్రితులను నర్భదా అనంతకృపామూూ ర్తియె 

రక్రీంచి అవ్యయ కాంతి సౌఖ్యముల నిచ్చు వాండుండంగా, 

(దన్ను (బిలిచి అడుగు వాండెచ్చట నున్నా (డని నెదకి 

కొనుచు నెదురు'మూూచు పూజ్యతముండై యుండగా, మానను 

(కేల బరికొప వుందవలిను? రశ్షణోపాయము, రతకుండు 

నుండగా. అరత్నీతునివలె విలపింపనేల? మృష్టాన్న భోజన 

ముండగా 6జస్తుండి ఆకలి వాధ పడ నేల)? కన్ను లకు గంతలు 

కట్టుకొని చీకటి యని అరచెదవేలా? 

872. “ఇప్పుడైనా నన్ను నమ్ముట మొదలిడ్కి భజిం 
చుబ కారంభింవుము. సీ సర్వ సమస్యలు పరిప్కూ_రమగును. 
క్రొత్త సమన్య లెవిర్టయు (గలుగకుండ €(జేయుదు"నని భగ 

వాను నుపడేశ మైయున్న ది. ఈనమన్యలను భగ వానుండే వెట్టి, 

మా? వలను భ కులనుజేయ నంకల్సీంచినా౭డు. భగవద్భ కు 

డైన వానికేసమస్యలునుండవు; .ఉన్నను వాధింపవు. సమ 
స్యలు నె బడి బాధించుచున్న చో నాతండు భక్తుండు కాండని 

యుద్ధము. ఛభ క్రియనగా అభ్యాననిస్థ. నంసారికస్నీ సమన్య లే; 

అభ్యాస బలముచే వానిని భగవానుని కర్చించి పరిష్కరించి, 

రక్రీంఫువుని (ప్రార్ధించుకే దీక్ష, ఈదితు దిగ్యిజయమగు వణుకు 
సాగించుటకు (బూగనుకొొని, పర మేశ్వరు ననంత కృపామృత 

మెట్లు నీకు 6దోడ్చడునో దర్శింపుము. 



189 

875. భగవాను(డు తన భక్తులను రకీంచుటలో 
వాగతీతిమగు దయ ఉత్సాహము, వేగము (ప్రదర్శించును. 
కాని భ కృోడొక్క_ దినముననే పూర్త భక్తుండు కాంజూలండు. 

భక్తియు నన్నిటివలనే (క్రమపరిణామ మందుటకు (గొంత 
కాలము పట్టును. అదియే భక్తి సాధన కాలము. ఈ సాధన 

కాలములో భక్తి నమ్మగ్రముగానుండదు. భక్యుడు చేతులు 

జోడించి భగవ త్పాదారవించములు పట్టుట కారంభించుట 

తోడనే భగవానుండు వాని భక్తి పరిణతినందుటకు వలయు 
నందర్భ ములు సృజించి తోడ్పడును. భ క్రి సాధకునకు గొన్ని 
వేళలందు భగవానుంకు కార్య వెకల్యములు కలిగించును; 

అనారోగ్యావ మానములు, కాంశీంచిన వానికి వ్యతిరేక ఫలి 

తములు సమకూర్చి, హృదయమును పూర్తిగా ందనకిచ్చి 

వేయుమని ఆహ్వానించును. అట్టి పరీమూ నమయములలో భ క్రి 

సాధకుడు నిశ్చంచలముగా నిలిచి, తనలోని లోపములను 

నవరించి కొనుచు, భగవంతుని మబజువక్క నిందింపక, యథా 

ప్రకారము భక్తిని నిలుపుకొనుట చేర్భవలెను. కాని భగ 
వానుండు భక్తి సాధకున కపకారమన్న డు జరుగ నీయండని 

దృఢ విశ్వాసముతో భ కుండుండవ లెను. 

874. వవణమం చేజీవి యెచట నెవరితోనుండి యెట్టి 
జీవితమును గడుపవలెనో అది పరమేశ్వర కార్య (క్రముమై 
యున్నది. పరమేశ్వర నంకల్చ కార్యక్రమ స్వరూప న్వభా 

వముల నామూాలా(గముగ నెబుగుట న్వల్పవిష యముకాదు., 
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భక్తులకు జ్ఞానులకు వారిభ క్తి జ్ఞానపరిణామ దశల కనుగుణ 

ముగా నేకొంతయో తెలియుట కవకాశమున్నది. అనగా భక్తి 

జ్ఞాన తత్పరులె, పర మేశ్వ రార్పెత సర్వస్వులై జీవించు ధన్యా 

తులకు (బర మేశ (ర నంకల్సిత కార్య [క్రమములో వాంతి 

సౌఖ్య జ్ఞానములు సమున్నతస్థాయి కలవై యుండును. అందుచే 

వారు నిరంతర తపశ్చ ర్యాలోలు ర, అఖండ భై ర్యముతో భగ 

వాను నెన్నండు విడువక, చెక్కు చెదరని దీక్ష గలిగి విజయ 

మును సాధింతురు. 

875. నాస్థికి గతులను నేనారాధించు భగవానునితో 

(జెప్పుకొనవలెనా? నాజీపితిమును (న్రీకృష్ణ్ట్యప్రభువు చేతిలో 

నుంచి, మరల 6జెప్పూకొనుట "దేనికి? సర్వ (పపంచ వ్యాపా 

రముల నడప్రు భగవానుండు నాకోర్కెైల నెటుంగడా? నాకుం 

గోర్కెల (బుట్టింను వాడు. సిద్ధింపం జేయువాండు, భగవానుడే 

కదా. అన్నియు 6బెలిసిన వానికి (జెప్పు కుందు లకు? అందుచే 

(శ్రీకృష్ణ్యప్రభువు నెదుట నిలిచి _పణతుండగుకే చేయవబయు 

పని, కాని బిడ్డలు, తల్లిదం(డులతో (దమ వాంభితములఈ జెప్పు 

కొనుట తపూగాని తప్పు, చెప్పుకొనుటయు ౯జెప్పుకొనకంగు 

టయు నమానమైనపు డేమి చేసినను తప్పులేదు. మన అజ్ఞ 

తను జూచి, పరిహాసించి, (పభువురశీందుట, భక్షుడై నవాండు 

నిత్యము జూడవచ్చును. 

876. విశ్వముయొక్క_ కీలకము భగవంతుండు.. కీలక 
మెరిగి ఏళ ప్షములో జీవించు నాతండు బుద్ధిమంతుండు, వాని కెట్టి 
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ప్రమాదములు నెన్నండును తటస్థింపవు. మన శరీరమునకుం 

గీలకము గుండెకాయ, అది కొట్టుకొనుట మానిన చో శరీరము 

పడిపోన్రను. అటులే యా[పపంచ హృదయము భగవానుడు, 

భగవాను నెజిగి న(క్రమా(శ్రయము గాంచినచో విశ్వామం 

తయు సుఖ హెతువై వర్తించును. భగవానుని గుర్తింపక 

విశ్వములో నంచరించుట, గాథాంధకారములో నుగా/రణ్య 

మధ్యమందు నంచరించుకు; సింహానర్చ వ్యాఘా/దులను 

మృత్యువు మిావదంబడీ (మింగి వేయును. అందుచే సృష్టి కేంద 

కారణ శక్తియగు భగవానుని గుర్తించి త(త్పీతికరముగా 
బ్రతుక సేర్పుట, వివేకము, సుఖప)దము; ప మాద 

రహితము. 

87. జరుగుచున్నవి జరుగవలసినవి కావుననే జరుగు 

చున్నవి, జరుగవలసినవి కాకున్న నవి జరుగవు, అనగా 

జరుగుచున్న ఏశ్వర సంకల్పము "లేనిదే జరుగుట నంభవింపదు. 

భక్తు (డిశ (ర సెవకుం డగుటచ్చే జరుగుచున్న, జరుగనున్న 

వానిచే (జకితుండు గానవనరములేదు. వలన చేమిజరిగినను, 

భక్తుల కెట్టి చికాకును గలుగని రీతినే భగవానుం డన్నివిషయ 
ముల జరిగించును. భక్రుల యెడ భగవానుని దయ కవధులు 

కేన. అందుచే భక్తులు భయ మందవలసిన చేడియు . జరుగ 

కుండ ంజూచుకే చేవుని (ప(పధమ కార్యక్రమ సూ(త్రము. 

కావున నేవి జరుగునను బాధ భ కని కన్నండుండ నవన 

గము లేదు, 
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978. మానవ జీవితమనగా, (జిత సంహోభము 

నుదయింప౭జేయు లెక్కకు మించిన వైకల్యముల సంపుటి యని 

చెప్పవచ్చును. నేటికి (బరిస్థికులన్ని యు 6జక్క_6బడినవనుట 

కెవనికి నవకాశముండదు. అందుచే నే మానవుని 6బలుకరించి 

నను, స్థిమితము "లేదని పలుకును. నిజముగా న-దరకు గావ 

లసినది స్థిమితము, ఛాంతి సుఖము. అదియెట్లు లభించునో 

తెలియక, తణికములైన వస్తు భోగములకై తహాతహాలాడు 

దురు. ఇపహాలోక వస్తు తత్త్వము నామూలాగముగ (బరి శీ 

లించి, త దహాస్యమును గనిపెట్టిన మహర్షి పుంగవులు, నకల 

దుఃఖములనుండి విము క్రినిచ్చు భగవాను నర్చించి, తరింపుం 

డని మహోపచదేశములను చేసియున్నారు. వారి మాటలువిని, 

నమ్మి సాధనచేేసి, ధన్యులగుకేు మానవుల క_ర్పవ్యము. 

879. సుఖ మెచ్చట నున్నది? అన్ని వియనులు 

భగవానునికి విడిచి వెట్టి హాయిగా  గూార్చుండుట లోనే 

యున్నది. వవిషయమైనను మనపై బెట్టిొంటిమా, అతు. 

ణమే దుర్చ శారంభ కాలము దాని కంతముం౦డదు. కారణ 

మేమనయా నిజముగా మనకులేని బాధ్యతను, క_్భృత్ష్టమును 

నవై ంబెట్టుకొను నేరము చేయు చుండుటచే డానికి శిశు 

ననున తప్పదు. ఎవనిసాల్లో నేను దొంగిలించిన చో 

(బట్టుకొని శిక్రీంపరా? సర్వ జీవుల బాధ్యతలు స్వహాస్త సమందు 

(గల భగవానుని గు ర్తింపక, నేను భ కుడనని చెప్పుకొనుట 

వలని అసత్య దోవము, తత్సలితము ననుభవింపక తప్పదు. 
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890. చేన్రునియందు నమ్మక ముచ్య్యాన నిశ్వాస 

ములతో నేకమైపోవలెను. నమ్మకమనగా నొకరు చెప్పిన 

మాటలో విశ్వానము; అనగా సిద్దపురుషుల వాక్య(ప్రమాణము 

నంగీకరించుట. కాని అట్టివిశ్వానము సత్యదర్శనముగాదు. 

పరోత్షమగు నంగీకారము. అది (ప్రత్యకు దర్శనముగా మార 

వలెను. విశ్వానము పరోశతుమై యున్నంతకాలము, ఫలితమును 

పరోకుమై యుండును. భోజనము లభించునని విశ్వానముండ 

వచ్చునుగాని భుజింపనిదే కడువునిండునా? భుజించుట జరిగి 

నపుడు (పత్యమోనుభవ మగును. దేవునియందు విశ్వాసము 
చేనుని ప్రత్యతుముగా దర్శించునవుడే పూర్ణఫలిత మిచ్చును. 

881. పరమేశ్వర సామైోత్కారమును సాధించుట 
మిక్కిలి సులభమైన విషయముగా మిరు (వాయుచున్నా శే ] 

అదిఅంత సులభమైనదని బుజువుచేయుదురా? ఇం దనత్య 

మేమా[తమును లేదు. మనకిచ్చ లేకుండుటవలన భగవ త్పామా 

త్క_రసిద్ధి మనకు సాధ్య ముకౌనిదివ లె గోచరించును. నంసా 

రము దుఃఖమయమని స్పష్టముగాం జెలిసిన చో, దుఃఖవిరహీ 

'తమగు సౌఖ్యము నిచ్చువాం డీశ్యురుండని బోధపడును, జగ 

మంతయు సీశ్వరమయమై యుండగా, సీశ్వరుని వెదుక నవన 

రములేదు. కడుపునొప్పి బాధించుచున్నదని యెజిగిన చో. 

నదిపోవ్రటకు వలయు మాత ([మింగుటకు నంశయమెందుకు? 

కడుపునొప్పి నంసార దుఃఖము; మా[తయే దేవుడు. దేవుని 

నమ్మి ఆరాధించు కే మాత(మింగుట - కడుపు నొప్పివలె 
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నంసారదుఃఖము తొలగుట్క సౌఖ్యము లభించుటయే భగవ 

ద్దర్శనము. ఎంతచిన్న విషయమో! ఎంత లేలికై న మందో ! 

చేసిచూడు. 

982. నకల సమన్యలను నృష్టించు వాండ్కు పరిష్క_ 

రించువాండు సర మేశ్వరుండే. మానవ జీవితము బేవునిలీల, 

సృష్టిని జీవులను సృజించి, సమస్యలు కల్పించి, పరిష్కు_రించి 

తెన [క్రీడ సీశగరు(డు సాగించు చున్నాడు కాని యిందొొక 

ర హాన్యమున్నది. "ఈ నాటకములో మేము పా(తధారులుగా 

వ్యవహారింపంజూలము, మాకు భరింపరాని కష్టము “కలుగు 

చున్నది. మాకీవృత్సి తప్పించి రథ్నీంపుమ”ని మొబిశట్టుగొన్న 
వారిని నాటకములోని పా(త్రధారిత్యమును దీసివేసి, (ప్రేమక 

వర్గ్షములో గూక్చుండం బెట్టును. భక్తితో చేనుని మహిమలను 
గుర్తించి పూర్ణ హృదయమిచ్చిన పూజ్యభక్తు లకు _పేషక 

వర్షములో నున్న తాసనములనిచ్చి నంతసింప చేంయు దయా 

సాగరుు పర మేళ్వరుండు. అందుచే భకుని, జ్ఞానిని నెదు 

ర్కొను . సమస్యలు సమస్య లేగావు. వారికి. బరిప్కాారము 

లతో జోడించిన సమన్యలిచ్చి, భగవానుండు కృపజూవును. 

888. ఎన్ని విధములుగా నాలోచించినను భగవానుని 

పాదపద్భుములే యెదుట గోచరించి, “ఆ(శయించి సుఖింపు” 

మను పిలుపే వినవచ్చుచున్నది. భగవతా డా[శ్రయమే 

ఫి(శాంరి, శాంతి, కాంతి, పుష్ట, శైర్యము, బలము నానంద 

మును. అదిమాని కోటిపనులు చేస్తి సుఖింప (ప్రయత్ని ౦ఫుము; 
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కాని గింజులాట్క ఖేదము, అశాంతి, భయదుఃఖములు తప్పవు, 

చతుర్వేద వేదాంత పురాణళా స్త్ర (బహ్బర్షి వాక్యముల 

సారామృత మిదియే. ఇది చూపని విద్యలన్నియు గారడీ 

ఏద్య లే. 

984. అశాంతి ఛభయాందోళనాది రాతనబ్బందము 

నెడమకాలి[కిందం (దొక్కి_ నలిపివేయు క్షైర్యసాహనములం 

గలిగియుండుటయే మనకుం గావలిసినది. కాని లోకులందరు 

నారాశుసుల పాదముల (కిందంబడి నలిగిపోవుచున్నారు. ఎందు 

చేత? ఆరాతసులను జయించు సులభోపాయ మున్న దని 

వారెజు(గరు. చప్పినను నమ్మరు; ఒక వేళ వినినమ్మినను, 

సాధనకుదిగరు. సర్వభూతములలో నెల్ల వేళల నివసించుచు, 

"సుఖ శాంతులివిగో! రండని యాహ్వానించుచున్న భగవాను 

ననంత కారుణ్య మయాహ్వానమును విని తరించు కేమి కష్ట 

మైనపని. 

కీ85. భగవాను నద్భుత నంకల్సములు లోకములో 

నెల్ల వేళల్క విచిత్రముగా నెర వేరుచున్న (పత్యత.సా త్యుములు 

కుప్పతిప్పలుగా గోచరించుచుండుట దర్శించి భగద్విలాన 
మహిమ కానందపాథోధి నోలలాడుచున్నాను. మనము జడ 

ములవలెనే (ప్రాణములుగల ఉపకరణమా(తులమని తెలిసి, 

భగవానుడు సర్వకర్నయని బోధపడినచో లభించు నఖండా 
నందశాంతి ఛై ర్యాభయములు వర్షనాతీతములై నవి. అట్టి 
వ్యక్తి కాభగవాను (డనంత కృపామృత పానముచే, లభించు 
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జ్ఞానము, భక్తి నమౌాధ్యవస్థనిచ్చి, (తిగుణాతీత పవవిని (పసా 

దించును, 

886. అనంతచిత శాంతి నిత్య చై వారాధకునకు దైవ 

ప్రసాదముగా లభించును. బేవుండు సర్వము నడవించు 

చున్నాండు; దేవుండు తప్వుచేయండు; తప్పూ చేయువాడు 

దేవు. జెట్లగును? భక్స్తుండై నవాని కెట్టికీడు, బాధ, దుఃఖము 

నంభవించుట కవకాశము లేని విధముగా విశ్వవ్యాపారమును 

భగ వాను డ[ ప్రయత్న ముగా తౌసించి నపఫుడును. ఈచిత్త శాంతి 

యను నమృతి కాసారములోం గామ[క్రోధాధి రాతసులు 

తాళ్లు పుడకల్కు చెత్త అశుద్ధప దార్ధములు వినరుటకు 

యత్నించు చుందురు. భక్తుని చిత్తామృత నరస్సున శెట్టి 
దోపము తటస్థింపకుండ, నెల్ల వేళల ముక్కోటి దేవతలు, 

దిక్పాలకులు,  (బహ్మావిన్లు మ హెశ్వరులు "కాఫుందురు. 

జయము భకునిచే! 

౨57. భగవద్భక్కునికి, జ్ఞానికి - మాయాకల్పిత జగ 

త్పెంబంధ మెట్టి బాధలను, దోషములను కలిగింప. జాలన్ర, 

భక్తుడు నర్భ(త్ర చూచుచు, చేవ్రుని పాదపద్భములను విడు 
వసి అఖండ దీక్షుయను (బహ్మోన్ర్రుమును చేతబూని సంచ 

రించును. జ్ఞాన్సి మాయావరణమును తుత్తునియ లొనర్చి 

తానే సామాత్సర మాత్శయను సత్యసందర్శనము చేతను, 
శివుని [తిళూలమును ధరించి ఆజేయుండై నిలచును. వారిర్వురకు 

వివమమృత మగును నిప్పు మంచిగంధ మగును దుఃఖ 
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మానందమగును. భక్తుంతై సులభముగా జ్ఞానియగును. ఇర్వుర 
కభేదము, ఈ రెంటిలో నేవోయొక ఆయుధము చేయబూన 

కున్న చో మానన్చండు దుఃఖమునుండి తప్వూకొనంజూలండు. 

888. రోగము, ముదిమి, వురణము శరీరమును వళ 
మొనర్చుకొనును; తిమతమ స్వార్ధముల్నకె బేహబంధువులై న 
భార్యపు(_తాదులు-వెక్కురీతుల చేహాపాటవమును దిని వేయు 
దురు. కామకాంచన పదవీ కీరి కాంతులు-మాననవ్రుని చేహ 
మనోబుద్దులను కొటికి వేయును. నూటికి దొంబదిమంది 

జీవితెమిది; నర్భశ్లేశములను దొలగించ్చి పూర్ణ శాంతి సౌఖ్య 
సమృద్ధివిచ్చు భగవానుని దలపోయరు, ఏమివిచి. తమో! 

మోనగాని నమ్మి నత్పురుషుని తృణీకరించుట్క అమృత కలశ 
మెదుటనుండగా, విషపానముచేయుట; పలి వ్రతయగుభార్యను 
విడచి, వెలయాలి వాత్తునాశించుట; మరియునిట్లు (పవర్తిం 

చుచు. దమ తెలివిని సో[తిము చేసికొనుట, అన్ని యు 
విచి(త్రముశే! 

889 నంయోగ వియోగములీ లోకములోని వారికి. 
దప్పవు. సంయోగము సుఖమును, వియోగము దుఃఖమును 
కలుగజేయును. అతి నన్నిహితులె న వారితో. గలసి చిర 

కాలము జీవించి పరన్పుర [సేమబంధములచేం గట్టువడి 

యుండగా వియోగము నంభవింపంగా దుఃఖము నెవండాపం 
గలడు? కాని దుఃఖించి, వియోగము నాపలగల౮ంతవా? మజియు 
దుఃఖముచే మానవులు నిర్వీర్యులగుదురు. దీని బారిపడకుండ 

నొక మార్గ్లమున్నది. ఎన్నండు వియోగమును కలిగింపని 
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వాండున్న చో, వానితో బంధుత్వము దుఃఖ హేతువగుట 

కవకాశము లేదు. వియోగమున కవకాశము లేని రీతిగా మనలో 

నుండి. మనతో చేకమె భగ వానుఃడున్నా (డు. "హృదయస్థో 

జనార్హనఃి అట్టి కాల్యతె యాబాధ్యు(డగు భగవానునిలో 

బంధుత్వొము పట్టుకొని, ఇాళ్వ తానందము నందవచ్చు నే. 

890. దుఃఖమునకు 6దావులేదనిి నిరూవించుశి క్రి, 

పర మేశ్వరా రాధనచే లభించు పర మేశరుని కృ పలోను, 

అంతయు 6బర్మబహ్యమేయసని నిరూపించు (బ్రహ్మజ్ఞాన సిద్ధి 

లోను మ్మాతమేయున్నది. ఇంక వేరెచట దానికై వెదకినను 

దుఃఖము నినువుడింప జేయునే కాని తొలగింప (జాలదు. 

పరమేశ(ర కప యున్న చో దుఃఖ కారణములన్ని టిని దొౌల 

గించి, నిత్య శాం త్యానందములనిచ్చు పరిస్థితుల నే కల్పొంప( 

గలదు. (బ్రహ్మజ్ఞానము దుఃఖ మసత్యమని నిరూపించును. 

కాని అజ్ఞానబద్దులై లోకులందరు దుఃఖ కారణముల (చొల 

గించుకొనుయత్నము నటుంచి, మితిమోరి పెంవు చేసికొను 

నెడ తెగని కృవీలో నిమగ్ను లైయున్నారు. నశించు (ద్రవ్య 

నంపాదన కాంతకు అది నళించుటతో చేడ్చు, అది సుఖమిచ్చు 

నని దుఃఖమిచ్చు మోసము (ప్రాణులను పీడించుచున్న వి. 

891. భగవానుం డనంత శ క్రి స్వరూపముగదా! నర్వ 

క ల్యాణగుణ పరిపూర్తుండుగ దా! కల్యాణ గుణములలో? 

దన్నా!శయి=చిన భక్తుల కళ యపదానమిచ్చి, ఆ[పకారము 

రవ్నీంచు పరిపూర్ణ తయు నొకటికడా! ఇంక భగవద్భ కునికి 
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(దాపము అశాంతి, అలజడి మున్నగు బాధలు కలుగవలసిన 

హెతువేమున్నది! కాని పూర్వ పాప సంస్కారము లొక 

వెవునను ఛభగవద్విశ్వాన నంస్కాార మింక్ క వైఫునను పర 

న్పర మెదుర్కొ_ని పోరాడును. ఛగవదా(క్రయ నంస్కారబల 

మమోఘశ క్రి కలదగుటచే, (బాప నంస్కారముల దహన 

మొనర్చి, భక్తుని పరిరకశ్షంచి నర్వ శుభములిచ్చును. సాధ 

కావస్థలో నీ పోరాటము, సిద్ధి ఫొందుటతో విజయము 

లభించును. 

892. (శ్రీకృష్ణ ప్రభువు వేణు వినోద మధురనాదముతో 
(బలికిన వాక్యములు నాకిట్లు వినుట జరిగెను; “నీవెన్ని విధ 

ముల బరిశీలించినను, పీకు శాంతి, సుఖము, ముక్తి కావల 

యునన్నచో, నన్ను €డెలిసికొని నిశ్చల భక్తితో నన్నా (శ్ర 

యించి, నృరించుచుండు టొక్క_కు మార్గము కాని వేరుగతి 

లేదని తెలిసికొనుకు శమము. నన్నా[్రయించు టొక్క_కే 
పరమ గతియని (ప్రవర్తించు వాని తెలివే నిజమైన తెలివి. 

తక్కిన వారెంత మేధావులై నను అల్పమతులే! నాభక్తుండే 

మహ+ మేధావి చక్రవర్తి; నన్నా(శయించు వాంజే మానవ 

(శేష్టుండు.” 

898. (శ్రీరామ నామ నంతత నంకీ ర్తనమనగ్సా నగ్ని 
జ్వాలను చేతంబట్టి, పాపములను దూది కొండలను దహాన 

మొనర్చి, భస్తుము నొనర్చు మహాయజ్ఞము; అంతియకాదు, 

పాపములన్నియు దగ్ధమగు కేకాక, భక్తుడు పవిత్రుండై, 
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భగవత్తుల్యుడై , భగవంతుని వలె నంకల్ప మాత్రమున 
నేది కావలసినను వేయలల సమద్ధండగును; తిరిగి యాతని 

కెన్నండు పాపమంటదు; వలన నాతండేది చేసినను భగ 
వానుండు చేసినశ్లు! (శ్రీ రామ(ప్రభు నరణమనగా (శ్రీరామ 

పభువగుశే, 

894. చేను క రనను నహంకార జాడ్య మెవ్వరికిని 

పట్టంహాడదుు అనగా నేపనియు. చేయరాదని కాదు; అన్నియు 

(జేయుచు “నా౭_హామ్; నమమ” నేనుగాదు, డేవుడేయని 
నమ్మవ లెను; "తన్య కర్తారమవిమామ్ వి ద్ధ్యక రారమవ్య 

యమ్” అని కృన్ల(ప్రభు వే తన కరృతము నిజము కాద 

నెను. కర్భలు బంధనములు కారాదు; చేయుట, చేయకుం 

డుట నొకశళు కావలెను; ఈశ్వారుండే క_రయవి తెలియుకు 

దానికి మార్లము. ఇది భగవద్భ క్షుడు చేర్చి చేయవలసిన 

సాధనము. జ్ఞానికి పరమా 'త్హేతరమే లేదు. భ కునికి సర 

మిోాశ్వర క_ర్హృకము. అందుచే భక్తునికి, జ్ఞానికి, పుణ్య పాప 

ములు సుఖ దుఃఖములు, మున్నగు బాధించు ద్వంద్వములు 

"లేవ. అంతయు సంపూ ర్లానందమయము! 

895. (పపంచ సార్టభొాములకు లభింపని అఖండై శ్వ 

ర్భము కావ అనా? అతిసులభ మౌార్షమున్నది. ఆది అందరకు 

(జెలిసినచేకాన్సి అందరు దుర్భ రడారి[ద్య దుఃఖమునే వరించు 

చున్నారు! సర్వనృష్టి కారకుడు సరాాధారభూతుండు, 

సర్వజ్ఞానానంద పరిపూర్ణుడు అనంత కృపామృతసాగరుండు 



[26] 201 

నగు భగవానుం డంతట వ్యాపించి, మనహృదయ మందిర 

మున నివసించియుండి, సర్వసాలీయె యుండగ్యా నట్టి భగ 

వాను నా(శయించుటయు, భజించుటయు వలన (గలుగు 

నఖం డై శ్య్వర్యము నెవ్వండు తొలగింపలేండు; ఇపాలోక 

సార్వభౌొమత్వము చేతులు మారుచుండును. 

896. సరము పర మాత స్యతూపమేే మనము 

చూచునవన్నియు. బర మాత్భ్ము లక్షణము లే. మనమేది చూచి 
నను పర మేళ్యరు నే చూచు చున్నామన్న మాట; మాకు పేద్లు 

వెట్టి పిలుచుచున్నాము. చెట్టు, పుట్ల, సొగరము, సూర్యుడు, 

వాయువు, జలము,నిప్ప్కమట్టి, మనుజులుమ్యుగములు, పక్షులు, 
కీటకములు, ఇవన్ని యు 'దేవంజే! ఇవి చేవుని మారుపేర్లు, "ఈశా 
వాన్య మిదగ్ ంనర్భం” ఉపనిషత్తు చెస్పుచున్నది. జై వేతరము 
లేదు. నిత్యమిాశ్వరునిం జూచుచు 6€గావని పొరపకుచున్నా ము. 

దేవుని జూచి కాదందు మే! అన్నియు దేవుడే యని చూచు 
సాధన చేయవలదా? 

897, భగవానుండున్నా (డు; సర్వత, నర్వములో, 
సర్వమయు.డై, యున్నాండు. నమ్మిన భక్తుల కింకరు(డు; 

పరిమితిలేని దయాంభోనిధి. ఇంక భయము, ఆందోళనము, 
బెంగ, తాప[త్రయము, ఎందుక? కాపాడునో? కాపాడలో 
యని నంశయమా? భ కి, లేని వెధవ్యలవీణ మే సంశయ 

రూపము డాల్చును. భగవానుండుండుట, వాని పాదపద్దుము 
లా(క్రయించుట, అమోఘరతుణము గాంచుట _ పరమసత్య 
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ముఖు _ ఇందు బేనిని సంశయించినను మహోాపాసము, 

నంశ ము సపరతముల నవలీలగా దహన మొనర్చు నగ్నిజ్వా 

లర భగన్నామ సంకీర్శ నము అంతరంగిక నిరంతర నంకీర్త 

నాభ్యానము కర వ్యము. 

898. ఎప్పుడో మరణాత్ప్చూర్వము భగవ త్పాతా 

త్కారముగాంచి, ముక్తినందవలెనను నిర్ణయము మంచి జే 

కాని అ-దు6€ గొన్ని చిక్కు లున్నవి. మరణ మేతుణములోఠ 

దటస్థించునో తెలియదు. ఈలోఫున ననగా నెప్పుడు? ఇది కాల 

పారణ హేతువు. అందుచే వెంటనే యిప్పుడే భగవంతుని 

డర్భున భాగ్యము గాంచవలెనని దృఢదీక్షతో సాధన చేయ 

వలెను. నాకిప్పుడే దర్శనమిచ్చి రఖీంపుముని పవి(త్రహృదయ 

ముతో. (బ్రార్థించినచో భగవానుః డిప్పుడే సామోత్కరించు 

నాయను నంశయమే నామాత్కారమున కాటంకము, నంశ 

యింపసి (ప్రార్థనకు నమాధానము సద్యః ఫలితమై లభించును. 

899. మన మెక్కడికి. బోవుచున్నాము?  శశాన 

భూమికి;మన మేఒని చేయుచున్నాము? ద్య్యోగ ములు, వృత్తులు 

కోకి వాంసారిక నంబంధ కార్యక్రమములలో నిమగ్నులమై 

యెచటెచటి కేగుచున్నను, నిరాఘాటముగా మన శ్మశాన 

యాతి, ఆగకుండ జకుగుచునే యున్నది. పుట్టిన క్షణము 
6 

మొనలు (ప్రతిక్షణము శశాన య్యాతయే. మనమందరము 

మన దేహములను దహన మొనర్పుటకుం బోవుచున్న జీవ 

చృవములమే. కాని మనమందరము గ కి ంపందగిన కాంత్ లను 
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బెట్టుకొని మనక్షగల అలాయున్దాయ కాలమును, వునమంే 

మనస దయాలేశము లేనివారమై, వ్యర్థ మొనరించు కొను 
చున్నాము. పైగా మనము గొప్పవారమని, స్తుత్యరు లమని 

(భమించుచున్నారము. ఎంత వెల్ణియో! దైవ (ప్రార్థనతో 
గలసివోయి (బతు టారంభింప వలదా? 

400. రోగకారణములను సరిగా? గని పెట్టి చెపష్రంగల 

వై ద్యుండు నగమురోగమును కుదిర్చిన ళ్లు; వలన నరియెన రోగ 

కారిణమునకు నరిమైనమందు సీయవచ్చును. నంసార రోగ 

మట్టి దే. మనమే స్థితిలో నుంటిమో  యొజటులోని అజ్ఞానమను 

చీకటిలో. (బదుకుచున్నాము. వతణములో మృత్యువు వై 
బడునో, రోగములు బాధించునో గణింపజాలని యితర 

తాపములు వేధించునో, యెబజుంగసి దారుణ దురవనలో 

నుండి, 'విండ్ర. పిల్లలు, ధనము, గ హాము, కీర మున్న గునవి 
'కావలెనను కొర్కె_లతోం గాలము నంతను వ్యయించు 
చున్నాము. ఎప్పుడో మంచిపనులు చేయవలెను, జ్ఞానము 
నాన్టీంపవలెనని తలచుళుకాన్క్సి (ప్రయత్నమువేయము, మన 
దుస్థితి దెలిసి, "ఉల్సీష్టత, జాగ్రత యను నుపనిషత్సింహా 

నాదమును విని అనునరింస వలెను. 

40. నృష్టి, అందలి. నర్వజీవులు, జడములు నన్నియు 
భగవానుని దివ్యహా స్తములలో నున్నవి, నృష్ట్, అందలి 
సర్వమౌాతని కాటవస్తువులు, వినోదార్గము కల్పింపెను, ఆత్మ 
సమర్చ్సణాము చేసికొమ్మూని బోధింతురు, ఆతు నమగుణ 
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ప్రశ్నయే లేదు. ఆయనచేతిలోం గీలుబొమ్మలమై యుండి, 

ఆ'కార్పణము చేసికొంటిమని గొప్పగా జెప్పికొందుము, 

అది అసత్యము. ఆయనగచేతిలోణే యుండి, సమర్పణ మేమిటి? 

ఈ సంగతి అనగా భగవానుని హాస ములలోనే యుండి, 

ఆయన నంకల్ప [పభావముచేం కీలు చామ్ములవలె వరించు 

చున్నామని తెలియుశు ఆ'తక్మార్పణము. 

402. నర్వమునాన్న గాశే! నేను లేను; నేనున్నానను 

భ₹-9ంతిని నాన్నగారే కల్పించిరి. వలకల్పించినారను (పశ్నకు 

(గావులేదు. అందుచే నది నాన్నగారి విలానమనిరి. అందుచే 

చేమిచేసినా,  వమిచూ చినా, సర్వము నాన్నగారి మనకు 

బోధపడన్మివిలానమని (గ్రహించి, జీవితము గడవు చో భాంతిని 

నాన్నగారే తొలగించి, నేను నాన్నగారు నొకశేయని తెలియ 

(జేయును. దేవుడను నాన్నగారు పెట్టిన యీ(భాంతి నింకె 

వరును తీసి వేయంజాలరు. నాన్నగా రొక్క రే తీసి వేయంలలరు. 

అందుచే నాన్నగారైన పర మేశ్వరుండే సర్యమని నమ్మి 

వరి ంచుకే మార్గము. "వాసుదేవన్సర సమి"తి యనిగీత. 

403. ఆపదలు దుఃఖఖకారణము లెన్నడు కలుగ కుండం 

జేయు కేకాక, సర్వ వేళల నానండశాంతి సౌఖ్యముల నమకూ 

ర్పంగల వానినే ఆ(కయించుటకంకు ఏ వేకమేముండును? అట్టి 

వాండెవరు? జగన్నాధుండగు పర మేశ్వరుండే. అందుచే భగవ 

దాశ్రయమే, సరగవిధముల, సర్వ వేళల సర్వోత్తమమైన 

ఆశ్రయము. భగవానుండు మనకు ౧దోడుసీడమై, “నన్ను నమ్మి 
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సుఖింప్రండను” వాక్యములే పరమ (ప్రమాణములని పలికి 
యున్నాడు. బ్రంతకంచు సులభమైన తరణోపాయముండునా? 

404. “య తయోాగీశరః కృష్ణో య త్రపార్థోధనుర్ణరః 
తత్ర (శ్రీర్విజయో భూతిర్భృవా సీతిర్భతిర్భమ” గీతకు (దుది 
వాక్యము. కృష్ణుడు, అధ్జునుండు నున్న చోట జయము నైశ్వ 
రము నుండి తీరుననిభావము. కృ బ్లార్హునులన గా దేవుడు, 

భక్కుంకు. భక్తుండున్న చోట దేవుడు చేవుం డున్న చేట 
భక్కుండు నుందురు. 'దేవ్రండున్న చోట జయము నై శ్వర్యము, 
నకల శుభములు నుండుననుటలో నాళ్చర్య మేమున్నది? 
"దేవుడే జయము సుఖము, నైశ్వర్యము నన్నియున్సు చేన్ర 
న్మాళయించిన భకుని కాలక్షణములు నం[కమించును. వలన 
దేన్చనిక భకునికి భేదము లేదు. 

405. మాటలో మృదుత్వము, మాధుర్యము నత్య 
నిష్ట, చేతలలో మర్యాద నతి[కమింపని యుక్త త్వము, ఒరుల 
కెట్టి కష్టమును గలిగింపని యు క్రి, ధర్భదీశు; పరమేశ్వర (ప్రీతి 
కర (ప్రవర్శనము కాలుష్య లేశమునకుం దావు లేని పరిశుద్ధ 
హృదయము, రాగ బ్వెవ రహితమై, నిశ్చల శాంతిదీ ప్పిగల 
చిత్తము సర్వకాల న ర్య్వావస్టలలో భగవాసు నాశయించి, 
భజించు నిశ్చల మానసము, భగవానుం డ్చ్చిన దానితో 
సంతుష్టి, శ్రి కనుగుణమైన పరోపకార (పవణత్వము, నత్పు 
రుషుల సంనర్లమునే కోరు నద్చుద్ధి, పూ ర్వా నేక జనములలో 
(చేసిన పుణ్య రాశి ఫలిత మే, 
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406. కామమనగా, త్రీ పురుషుల సంయోగకామము, 
స్వేశ్వరునితో సంయోగ కామము మూలములో నొకశే. 
కామకాగరణము సుఖావేతు; ఆనందాభిలాష, త్రీ ఫురుములు 

పరస్పరము కామించుట, సాంగత్యము వలన సౌఖ్యము 

లభించుటయు నిజమే, అతృకాముండు. లేక పర మేశ్వర 

సాంగత్యమును గోరుభక్కుండు ఆనందమును గోరియీ భజించు 

చున్నాండు. చేవుండానంద స్వరూవియె. _ ఎట్టి మానందము? 
నార్వ కాలికము, నంపూర్ణ ము, నైన యానందము. కాని అది 

లభించువరకు నెట్టి యానందలేము లేకుండ జీవించుట అసా 

ధ్యమని ఉపనిప. త్తే చెప్పుచున్నది. "కో=_ హెవాన్యాత్క_ః 

(ప్రాణ్యాత్ , యదేవ ఆకాశ ఆనందో నస్యాత్” (ప్రతివ్య కి 
హృదయాకాశములో నీ యానందము లేకున్న చో, నెవడు 

జీవించును.?” లోకములో. గాంతొలింగ నానందముతోం 
దుల్యమైన దింకొకటి లేదు, కాని వచ్చినచిక్కు_ కాంతాలింగన 

సాఖ్యము దుఃఖ నమ్మి థ్రితిము, శుణికము, బహుసమన్యా 

పూరితము. భగవత్కృప వలన, లేక పరమాత్మ జ్ఞానము 
వలన లభించు నానందము నిద్దష్టము, శాశ(తము,పరిపూర్ణము. 

407. లోకములోని నకల విషయములు మానన్రల 

మనత్శాంతిని కూకటి వేళ తోం బెల్లగించి వేయుటే కల్పింపం 
బడినవిగాం దోంచును. ఇంటిగొడవలు, ఒంటి పరిస్థి నితులు, 

బంధభుమి(త్రుల వ్యవహారములు, సాంఘీక కల్లోలములు, 
ఏివిధ బేశములుదలి అలజకులు మానవ మనశ్శా- తికి శత్రులై 
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కఠోర దీక్షతో. బవిచేయునవిగాం గల్పితములై నవి. నానా 
తము నాటకము, హుళక్కి; డృశ్యా దృశ్యత్వములు గలిగి 

అశాంతి హేతు వగుచున్నది, ఇదంళియు నద్వితీయము, చేకము 

నైన పర మాళ్ళుత నిండి యున్నదని ఆంతరంగి కాళ్ల 

దృష్టి తోం జూచినవానికే శాంతియు సౌఖ్యము న్నని, 

ఇతరులకు లేవని ఉపనిపత్తు వక్కా ణించు చున్నది. అందుచే 

వాంతినిగోరు మాననుండు శాాహ్యూరూపముల6 జూచి. భాంతి 

వమ్ండుగాక, ఆంతరంగిక దృష్టితో నా తక్మావలోక నాభ 

నముచేసి శాంతిని గాంచవచ్చును. 

405. “| పకృతింయాంతి భూతాని నిగ హాఃకింకరివ్యతి” 

యని గీతా వచనము. మానవ (పకృతి బాహ్య (ప్రకృతిలో 

భాగము. అందుచే మానవుండు (పకృతి దృశ్యములచే నాక రిం 

(బడి వర్తించు చుండగా నిగహించు కెవనితర మగునని 

భావము. (సకృ్ళతి వస్తుభూపములయెక మోహ వశులగు 

వారిలో విద్వాంసులు, విజ్ఞానధనులు కూడ జేరియున్నా రు. 

సామాన్యుల మాట లెక్క_యేమున్నది. ఇం[దియ నిగ్రహ 

మసాధ్యమని కృష్ణపర మాత్చయ (ప్రకటించి యున్నా (డు, 

కాని ఒక ర హస్యమున్నది. (పకృతి యెవరు? భగవానుని 

బాహ్యారాప మే. (పకృతిలోని వస్తువులు (ప్రాణుల నాక రించి 

బంధించు శ క్రి నిచ్చినవాండు భగవానుడే, ఛభగవాను నా(శ్ర 

యించి (పక్ళశిని దర్శించిన చోం (బక్ళతి (ప్రాణుల బ-ధింపం 

జాలదు. [పకృతి (పకృతి మూలమైన "దేవుని జూపవ లెను, 

అట్టిచూవును జంపొందించు కొనుకు తపస్సు. 
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409. అన్ని వ్యవహారముల నత్యంత నూక్షుబ్పనుగా, 

తణమా(త కాలములో. దనభకుని కనుకూలముగా సవరించి 
చక బెట్ట.గల సర్వశ క్రి నంపన్ను (జే ఛగవానుడగు రాముకు 

లేక కృష్ణుండు లేక శివుడు. ఏ చిన్న, లేక పెద్ద వ్యవహార 
మెదురు కానున్నను. “రామ ప్రభూ! అదినీవే చూడవలెను. 
నేనేమి చేయగలను. అంతా సీదే భారముసుమో యని 
పరిశుద్ధ హృదయములో, (బకిపూ శే విశ్యానము మేళవించి, 
భగవానునితోంజెప్పి, సాన్నిధ్యముననే యుండి వినుచున్న 
భగవాను నద్భుత పరిప్కా_రమునకై, భక్తి వినయములతో 
వేచియుండుట సాధన చేయవలయును. ఈ సాధనలో నఖండ 

శాంతి సౌఖ్యము లున్న మి; నంపూర్ణ కార్యసిద్ది; వాంతి ఆనంద 

ములున్న వి. చేసిచూడు! 

410. సకల జీవులు చేయు సకల కార్యములు - ఆనంద 
మను వస్తువును నంపాదించుటేే ఉ శి ఎపంబడినవి, (బ్లూ 

పడార్థమనగా భగవానుడే ఆనంద నిలయము. అన్ని వృళ్తు 
లలో నున్న వారు సౌఖ్యము లేక ఆనందము తెమకు లభించు 
నను నాశతోం బనులు చేయుచున్నారు, గుప్పెడు బియ్యము 

బిచ్చగానికి నంతోపష. మిచ్చును. పనిచేసి అలసినవాని కొక 

కునుకు సుఖమునిచ్చును, ఉద్యోగి కున్న తస్థాయి వచ్చిన 

సంతుష్టియగును; సీన్స ఏ వేకివనిన మూూస్టు గును నంతసించును. 
భార్యావుత్రుల ఆలింగన మట్టి జే కాని యివన్నియు తణిక 
నుతోవమునే యిమ్బును; మరల రాన్సి, లేనిసుఖమునుగూర్చి 
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దుఃఖము, మనమల్పుల మగుటకుంగారణ మల్చ సంతుష్టుల 

మగుటయీ. ఉపనిషత్తులు చెప్పునదేమన, మనము స్టిరపూర్ణ 

సౌఖ్యసంతోపముల్నకై యత్నింపవ లెననియే. ఎన్నడుచెడని, 

దుఃఖకలువి తముకాని ఆనందమును మనము కోరవలెను. అది 

నత్యములో, ఆత్మలో, "దేవునిలో, €బరమాత్శలో నున్నది. 

మతెచ్చటను దొరకదు. 

411. పనసపండు పరబ్య ప్మాము; దానిలో జీవుల 

నిమిత్తము తియ్యటి తొనలుశెట్టి, వానిని (కిమికీట కాదుల బారి 

నుండి రప్నీంచు నిమిత్తము పెన ముళ్లతాగూడిన పెచ్చులు, 

లోపల పితితొన చుట్టును ఫీచుకాడలతో బిగింపు, వంళోద్ధ 

రణ్మకె తొనలలో గింజలు మరల గింజలను ప్ర) త్యేకముగా 

(గాపాడుట్టకి దానికొక చొక్కావంటి కూనము తొడిగి, 

ఎంత అద్భుతరకుణ మేరాఎటు చేయంబడెనో! పరమేశ్వరుని 

హా_స్హ నెపుణ్యము పత్యశతుము. ఇ ే విధముగా నన్నిటిని పరి 

కించి చేవుని పహాస్తలాఘవమును గమనించవలెను. పనన 

పండు భగవానుని సంకల్పశళ క్రి ప)దర్శనము. అన్నియునం లే. 

412. ప్రకృతి మానవులను మోకు మార్థించు కృపి. 

చేసి, తరింపుముని బోధించుచున్నది. అది దేవుని బాహ్య 

స్వరూపము; మాయాకల్పితము. ప్రకృతిని దిలకించిి దాని 

అనలు భూపమగు పరమాళ్శను దెలిసికొనవలెను. ఇదియే 

(పకృతికాంత పిలుపు. (ప్రకృతి వికారములకు లోనగునది. 

మాయా కల్పితమగుటచే నదృశ్యమగు లశణము కలది. 
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కొంతకాలముండి, అద్భృశ్యమగుటజూచి, అజ్ఞానియగు మాన 

వుండు దుఃఖించును. దుఃఖమును జయించుటకు (పకృతి 

వెనుకనున్న భగవానుని సేవించి, దర్శించుక. అనలు (పకృతి 

భగవానుండే. ఇది విశ్వర హాస్యము. 

458. మనుష్య చేహాముల ధరించువారికి (ప్రీవుకుష 

రూపములంబెట్టి, పశుపమ్యూదులందు, నస్యాదులందువ లెనే, 

నంతతి బీజయుల వారిలోంగల్పించి, నృష్టి కార్యక్రమమును 
భగవానుండమోఘ ప) శో నడవుచున్నాండు. పశుపత్య్యూ 

దులక్కు వృతులత సస్యాదులకు (దము కల్పించిన దివ్యపర 

మాత్శశ క్రి పరిశీలన భావములు లేవు. మనుజులకు మా|త్రమే, 

నంతతి వీజములతోంభాటు, తమ్యుక ల్పించిన పర మేళశ్వరు 

నెజిగి తరించు విజ్ఞాన బీజములనుగూడ 6గల్పించెను. కావున 

సర్వపా/ణులలో మనుజు లే భగవంతు నెరుగుటకు, జన్నజరా 

మృత్యుదుఃఖములు లేకుండు మోశత్షపదవి నార్టించుకొనుటకు 

వీలగు నుచ్చస్టితిలోనున్నారు. మనుజుని పె మెన్లే భగ 

వానుండు అనగా చేవుని |క్రిందిమెశ్లే మనుజుండగుట్స మహో 
భాగ్యము. ఇట్టి భాగ స్రమును దుర్వినియోగ మొనర్చు కొనుట 

దున్సవహామైన (ప్రారబ్దము. 

4.4. శరీరముతోడి సాంగత్యము చాలకష్టములతో 
(గూడినది. శరీరమే నేనని భావించుటకంకు దురవన మరొ 
కటిలేదు. ఏలన శరీరము స నఖండవుముకార మేర్పడి, న్రరీ 

రమునకుందటస్టించు సకల దోవములు తనవేయని భ్రమించి, 
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మితి లేని దుఃఖము ననుభవించుచుండవలెను. ఇంక న్రరీర 

పోవణము క్లిష్టమైనది. డానికిందగిన నపర్య, ఆహో రాదిక ము, 

ఆరోగ్యము వేయికన్ను లతోంజూడవ లెను. జిహాచాపల్యము, 

మానసిక వాంఛా దాస్యము, రోగాదిక బాధలు, కోర్కెలు - 

శరీరము మన డాస్యమును గోరును, తుదకు మృత్యువశమై 

బూడిదలో లలినిపోవును. అందుచే శరీరముతోడి సాంగ 

త్యము, భగవానునితో సాంగత్యమున్నకె వినియోగించికొని 

తరింపవ లెను. 

415. ఒవెదికకర్గకాండ చి _త్తశుద్ధిసాధనము. యు = 

యాగములు అన్నవ్యన్ర్ర భూగోహిరణ్యదానాది నత్క_ర్మా 

నుస్థానము, పుణ్యలోకములను, మంచిజన్టములను కలుగ 

(జేయును. జన్నవిచ్చేదమొునర్చు ముక్తినియంజూలవు, చిత్త 

శుద్ధి నార్టించి, భగవ ద్రర్శనానుగ హాసిద్ధి శె, తపోధ్యానాది 

కము చేసినంగాని మాతు (ప్రా క్తిలేదు.. కావున కర్భకాండ 

జ్ఞానసాధనకవసరమగు చిత్తశుద్ధి నార్టించుట కుళ్చేశింపంబడెను. 

అనగా క ర్ధులుచేయుట, కరరలన్నియు మానివేయుట కొజేే. 

కర్శచేసి, కరాల్తతీతమగు పరమాత్శ జ్ఞానమార్చించుట ముఖ్య 

కర్తవ్యము. అట్లుగాక కర్ణ నేపట్టుకొని కకూర్ప్చుండు వాండు 

తానుచేయు కర్థకర్ణమునెజు6గని అజ్ఞుండే. 

416. 'రతుణ పదమునకర్ణము నూహించినచో భగ 

వానుని కొక్క_నికే ఆపదమన్వయించును. రత్షణము టేనినుండి? 

జన్హమృత్యు జరావ్యాధి దుఃఖదోపూదులనుండి రతుణమునిచ్చు 
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శ క్రి యుకాక, అనంత కాంతి సాఖ్యములనిచ్చు సామర్థ్యము 

వరాఫున చే రక్షుణశ క్షి. అట్టి రక్షుణశ క్రి చేవునికొక్క_నిశే 

గలదు. నీకు నిజమైన రతణము కావలెనా? భగవంతునినమ్మి 

ధ్యానజపాదికములచే నాతని నిరంతర రతణమునందుకే 

మానవుని (ప్రధాన కార్య (క్రమమై యుండవలెను, 

417. వమి యొవరితో నెంతసేఫు మాటాడవలెను ? 

ఎచటనెంతసేపు కూర్పుండుట్క పరుండుట, నడచుట, తినుట, 

(_తాగుట్క (వాయుట్క చదువుట మున్నగు నర్వక రలు, 

దేవుండు చేయిపట్టి, అన్ని జీవులచేతను చేయించుచుండగా, 

"నేను చేయుచున్నా నను నహంభావమును పెట్టుకొనుట (భాంతి 

కాక సత్యమెట్లగును ? నసూర్యుండుదయించుట, గాలివిచుట, 

పతులు కూయుట, చీమలు [పాకుట, ఫువ్వులు పూయుట 

మున్నగున వన్నియు నీశ్వరుని తిరుగులేని శాసనము వలని 

భయము చేతనే జరుగుచున్నవి. ఇది ఉపనిషద్యాక్య మే. 

భగవానుడు చండశాసనుడు. ఈశ్వర శాసనము నెదుట 

భయముచే వణకుచు, పంచభూతములు, దేవతలు, (గహానక్ష 

(తాదులు, పనిచేయుచున్నవి, ఇంక, “నేను, “వారు, “ఏరు 

చేయుట దారుణాసత్యముు లోకమంతయు సీశ రలీల; (పకృతి 

భగవానుని “గారడీ ఇది గుర్తించుకే భక్తి. 

418. "నేను గొన్ని భావములు గలిగి కృష్ణ[ ప్రభూ! 

సీతో వానినిగూర్చి చెప్పికొనుచుందును. వానిని నీవను(గ 
పించుట వలన నాకు శేమమో, నష్టమోనాకుందెలియదు. 
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ఆసంగతి నీకంకెందెలిసిన వారెవరు? నిన్నా (శ్రయించినం దుక్ష 
నాశేమ సంరతుణ బాధ్యతసీవపెనున్న దిగ దా. నేను నిన్నా 

(శయించిన కారణమున, నేనేవుడిగినా లేదనకుండ సీవిచ్చు 
టకు నమష్ధండవు. వానిలోన్నేవెన దోవములున్న చో, వానిని 
దోషరపీతములు చేయగలను, నేనడుగుట సవ్ర లేదనుట 

జరుగ రాదుకదా! కాని నాకు దోపము పాపము, దుఃఖము 
కలిగించుట సీకిష్టమగునా? కావున నేమడిగిన నిచ్చి, నాశ్నేమ 
పరిపూర్ణతను కాపాడుము. నాతర్క్మ_మందలి దోపమును 
తొలిగించి నన్ను రకీంపుమ”ని (ప్రా ద్రీంసవలెను. 

. 419. మానవజీవితేము చాల క్లిహ్టముు శ్లేశకరము 
ఒనెనది. ఆయున్హాయము నంశ యాత్శుక మైనది. నంసార 
'తాపములు చాల కాలమును, (మింగి వేయును. చేహాభిమాన 
కాంతులు వెక్కువిధముల బలమును దినివేయును. నిద, 
రోగము అవమానము ప్రబల శ(తున్రు'లె బాధించును. 
పర మేళ్వరు నారాధించి తరించు శక్తి వేలకొలదివుందిలో 
నేకొొలదిమందిక్రో నాధ్యమగునని కృష్ట్యుపభు వే గీతలో జెప్పి 
యున్నాడు. ఇంకందరణోపాయమేది ? మనుజులు పుట్టుచు, 
గట్టుచు తుదిలేని సంసారయా[త్ర సాగించుచు, దుఃఖాగ్ని 
తప్హలె జీవించుచున్నారు. తప్పంచుకొను మౌర్గములేదా ? 

సజ్జనసాంగత్యముచే భగవానుని నమ్మి, ఆరాధించుట కారం 
భించుటయు భగవానుండనుకూల పరిస్టితుల (౫ల్సించి, 
మార్గము సుగవుముచేయుటయు నేకకాలమున జరుగును. 



214 

నిర్భ యముగా సీశంరుని చీవించి, దుఃఖనిర్నూలనము చేసీ 
కొనవచ్చును, 

420. చెహాములో నేరూపమున చేమా(త్రపు బాధ 
వచ్చినను మనస్ప్సుచెడ్సి విషాదము, దుఃఖముకలుగును. ఒక 

వేళ దేహము న[కమముగా నడచుచున్నను మనస్సులో రాగ 
'ద్వేపాదికము, కామ(క్రోధాదికము జేరినచో, అశాంతి వే 
ములు కలుగును. ఇట్టి దేవా మాననములను నమ్మి వాని 
ద్వారమున సుఖమునవేశీందుటకం'కు నవి వేక మేముండును ? 

భగవద్భ క్రియను నగ్నిలో వానిననగా శరీర మానస కల్టుప. 

ములను దహనమొనర్చి, పరిశుద్దత గాంచిన చో, నట్టి చిత్త 

ములో _దెవకృప [పవేశించి, సాం త్యానందముల నిచ్చును. 

ఎదెవ(ప్రార్టనమే దేహమనశ్కుద్దికిగారణములు, మనశ్ముద్ధియే 
శాంతి సౌఖ్య కారణము. 

421. అజ్ఞానము మనదుఃఖములన్ని టికి (గారణము. 

అజ్ఞానమన(గా నిత్య మైన దేదో, అనిత్యమైన దేదో, సుస్థిర శాంతి 

సాఖ్యములనిచ్చు నదేదో, తుణికానందమును సుస్టిరాశాంతి 

దుఃఖములనిచ్చున బేదో తెలియకుండుకే, పర మేళ్వరుండు "లేక 

పర మాత్మ యె నిర్వికార ఇాంత్యానంద నిలయము. చేహ 

మనోబుద్దీం| దియములచే మన మనుభవింపంజూచు కాంతా 

కనక సౌఖ్యములు, తుణికములు, ఇడునవి యగుటచే దుఃఖ 

హేతువులు. తుణికము లె మోనగించు లక్షణములు గల 
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వానిని తృణీకరించి, సుస్థిరశాంతి సౌఖ్యములనిచ్చు, పర 
మాత్యాాను నంధాన సాధనము నతి వేగముగా ంజేపట్టుట 

కర్తవ్యము. 

422. _ఇపహాలోకములో జీవితము బాగుగనే ఉన్న 
వనుకొను వారు మందబుధద్ధులని దయచమూపవలెనే కాని 

నిందించి (ప్రయోజనము లేదు. కొన్ని కష్టములున్నను సుఖ 

ముగనే యున్న డనుకొనువారిని మందబుద్ధులలోంజేర్పవచ్చును 

జన్ధమృ త్యుజ రావ్యాధి దోషములు దుర్భర దుఃఖ హెతును 
లని గుర్పించినవారికి మన ముపబేశము చేయవచ్చును. జనన 

మరణములు [ప్రబల దుఃఖములు; చర్వితచర్వణముగా వాని 

ననుభవించుటకు 6దలలొగ్గుట తుదిలేని దుఃఖము. దుఃఖము 

లేనివి రెండే కలవు. నిరంతర భగవదారాధనచే మపహాభ కు 

,లెనవారితో సహవాసము; ఆత్మ, పరమాత్మల లక్షణముల 

నెటిగించు జ్ఞానము. భగవత్క్టృపనారక్టించి దుఃఖ రాహిత్య 

మును గాంచుట; (బహ్యజ్ఞాన సిద్ధిచే నిత్యానందమును సాధిం 
చుట యీా(ప్రక్రియలు. 

428. సీచత్యమున కవధులులేవు. రజ న్తమోగుణ 
ములు కొందరు వ్య క్తులలో మితిమోరి విపారించుటచే నట్టి 

నీచులు, సీతినియమములను, ధర్భానూ(త్రముల నన్నిటిని డమ 

దురాలోచనలకు, దుష్ట్రచేష్టలకు బలియిచ్చుట కెన్నడు శంకిం 

సరు, అట్టి నీచులకు పాతోప దేశములు గాన్సి నత్సహావాన 

ములుగాని రుచింపవు. పందులదృన్టీ వీతికుపఎలమై నుండు 
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రీతిగచే, వారిద్భష్టి, పరకాంతా పరధనాపహారశణైక కార్య 

(క్రమములో నిమగ్న ములై యుండును. అట్టి స్చులకం దలి 

దం([డులు, సోదరులు నత్పురువులు తృణీకార యోగ్యు 

లగుటచే వారిపాపములు వరదలలోనున్న ననులవలెం బెల్లు 

చికి [పవహించును. కఠిన శివమాన్నృతి శాననములే వారి 

నదుఫులో6 బెట్టగ లదు. 

424. కొన్ని(గంథములు చదివి, కొన్ని పూజలుచేసి, 

క్ న్ని పుణ్య క్నేత్రములు దర్శించి, కొందరు భగవానునిగూర్సి 

తమకు దెలియునని భావింతురు. భగవానునిగూర్చి సంపూర్ణ 

ముగా భగవానున కొక్క_నికే తెలియునని గీతలో భగవాను 

(జే పలికియున్నా (డు. తెలిసినట్టుక నప డి యేమియు దెలియ 

నిచే భగవన్హహిమ; దానికికారణము భగవంతు, డనంతుండు, 

భగవంతుని (ప్రజ్ఞా సామర్థ్యము లనంతములై నవి. గణెంపరాని 

సంఖ్యలో, లోకములను, జీవరాసులను సృజించి, గణింపరాని 

పద్ధతులలో సడపు భగవన్నహిమ మానవబుద్ది కతీత మైనది. 

ఆయన లోకములను, జీన్రులను నడపుకొన్ని ప్రక్రియలు పర 

స్పర వికుద్దములుగా గోచరించును; కాని భగవానుడు పరి 

పూర్ణ సామరస్యనిథి కావున దర్క_ము నటుంచ్చి భక్తితో 
నమ్మి, నమన్క_రించ్చి ఆ రాథించుకే కర్త వ్యము. 

425. భగవద్భక్తు(డు కాగోరు సాధకునక్కు లోకమే 

కాక, ఛభగవంతుండును గొంతవ్యతిరేకతను జూఫుదురు.లోకులు 
కామ కాంచన బద్ధులగుటచే భ కి సాధనలకు వ్యతిరేక లగు 
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దురు. భక్తుండును దమవలెం దాప(త్రయాధీనుండై యుండక, 
-దేవ్రండనియి ధర్భమనియు చేల (పసంగింపవలెనని వారికీర్ణ $ 

కలుగును. భగవానుడు నిజముగా వ్యతి రేకి కాండు కాని, 

వ్యతిేకివ లె నటించుట కాయనకృపయే కారణము, తనవై ఫు 
ముఖము(తిప్పీ, తనకు భక్కుండగుట ఛగవానుం డానందించు 

విషయము. కాని వాండు పూర్ణ భ క్తుండగుటక్కు సాధనకాల 

ములో. దోడ్పడును; కొన్ని పరీక్షలకు గురిచేసి సాధకుల 

భక్తి పరిపక్యమగుటకు భగవానుండు పూనుకొనును. 

426, _ (శ్రీరామ(పభువు రామాయణమందును, (శ్రీ) 
కృష్ణ(పభువు భగదీతలోను, పావులు తమదోషములకు క్షమా 

భిక్ష వేడి రహీంపుమని శరణు పొందిన చో శ్రమించి రన్నీంతు 

మని అమోఘ వాగ్షానములను జేసియుండిరి కాని మనము 
భగవంతుని వాగ్రానమునకు సరియగు నర్ధమును చెలిసికొన 

వలెను. భగవంతుని వాక్యము తిరుగు లేనిది. తన వాగ్దాన పరి 

పాలనమున కవనరమగుచవో నూతన సృష్టి చేసిమైన వాగ్దాన 

మును చెల్లించుదడయ, సామర్గ్యమును గలవాండ్సు భగవానుని కిం 
దానిచ్చిన వాగ్దానమును ెల్టించుట కెట్టి కష్టమును లేదు. 

అందుచే నెంత పాపాత్చుుకై నను జేవుని శరణుపొంద్కి అను 
మానించుటకాని, భయపడుటకాని అవనరము లేదు. 

427. అనేక జన్ఫుములనుండి; శరీరము'నేనే యని నమన 

కారణముచే, శరీరము “నేను కాదని నమ్ముట కనేకజన్హుముల 
కృషియవనరము, 'నేను' అనునడాత్శ; చావువుట్టుకలు, రోగ 
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జరాదు;ఖములు లేనిది. అనంత శాంతీ, అవ్యయానందము, పరీ 

పూర్లజ్ఞానముగల పర మాతృృయే ఆత్మ, అందుచేం (బతిదినము, 

చేను ేపసామును కాను; నేనాత్శ స్వరూపమును; దేహా 

సంబంధముచ్చే అల్పమగు జీవునని (భ్రాంతి సత్యముకాద ని 

పారాయణము చేయచు నిష్టతో, నాత్శతతృ పము నెటీయగి, 

సర్వదుఃఖములను వడిచి'పెట్టవ లను. 

428. ఏమి కొవలసివచ్చి నను, ఏమి తటస్టింపరాదని 

కోరుకొన్నను, మానవుడు చేయున దేమియు లేదు. జగత్ప) 

భువు నా[శయించు టోౌక,_ కే చేయవలయు పని. మన వేమ 
మున కవసరమైనవిచ్చి; వ్యతిరేక మైనవి తొలిగించి, నర్భడా 
రహీంచు శ క్తి నంకల్పము, దయగలవాండు పర మేశ్వరుందే. 

పరమేశ్వరుని నమ్మి, దృష్టి వానియందు నిలిపి సీశేమి చేయ 

వలెనని భగవానుడు తోపించునో, ఆపనుల నాయా వేళల 

జరిగించు చుండుటయెి మార్గము, నేను చేయుచున్నా నను 
నహాంకారము దహన మొనర్చి. నన్ను పకరణముగా భగ 

వానుం డుపయోగించి, పనులు చేయించుచున్నా డని నిశ్చ 

యించి లోపల పరమేశ్వర నామమును కీ ర్తించును, పనులం 
జేయుటవలన దుఃఖములు తొలగి సుఖములు చేకూరును. 

£29. భగవానునికి. చెలియకుండ నేదియు జరుగదు, 

(శ్రీ) కృష్ణ్యపభువు, ఒకదినమున మూడు కొండముచ్చుల రూప 
ములలోవచ్చి; దొడ్డలోని బంగినపల్లి చెట్టునెక్కి, త్రిన్నన్ని తిని, 
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కొన్ని వడగొట్టినవి, నూరుకాయలు వ్యర్థమైనవి. కప్ప పభు 

నిట్లు (ప్రార్థించికిని; "నీవీ రూపములోవచ్చి పచ్చి మామిడి 
కాయలు తినుచుంటివి. మాకు నష్టము కలిగినది. సీవీ రూప 

ములో వచ్చి, చెట్టుకాయలు నష్టపరచినచవో నేనేమి 

చేయగలను? దయతో వెళ్ళివోయి, యూరూసములో నిక 

రావద్దు” వెంనే కొండముచ్చులు తమంతటతామే వెడలి 

పోయ్యి మరెన్నడును రాలేదు”, 

480. చలించు మనస్సును ని(గహీంచుటకు 'అభ్యాసే 

నతుకాం తెయ, వై రాగ్యోణచ గృహ్య లే”. యని కర్టప్ట్రభగ 

వానుండు గీతలో. బలికినాండు. అభ్యానమనగా6 జలించు 
వస్తువులపై 6 బెట్టిన మనస్సు చలించును చలనములేని భగ 
వంతునిపై ంబెట్టిన నది నిశ్చలమగును. అందు బే మనస్సు దేవుని 
వె నిలుపు నభ్యానమే కావలెను. ఈ యభ్యానములో సీవ్ర 
దేవునివైపు నీమనస్సు (ప్రసరింప చేసినచో, దేన్రుడు తన 
కృ పామృుత రసమును నీయెడ6 (బనరింప6ం జేయును. రెండవది 
వైరాగ్యము. అనగా రాగమును విడచుట; రాగమనగాయ 

గోరిక. దుఃఖముబేని సుఖము చేనినిగోరిన లభించునో అట్టి 
భగవానుని కృపనేకోర్తి దుఃఖహితువులగు కామ కాంచ 
నాదిక కాంతును విడచుట. చలించు మనస్సు దుఃఖము; నిశ్చల 
మనస్సు సుఖము; చలించు వస్తువులు దుఃఖము; నిశ్చలుండగు 

భగవానుండు సుఖము. ఇది తెలిసి, మనస్సు 'ేవునివె నిలిపి, 
నర్వసుఖములు పొందవ లెను. 
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431. సన్యాన మనగా విడిచి పెట్టుట; బాధకలిగించు 

వానినన్ని టోని విడిచి పెట్టుట; స్టి సౌఖ్యము శాళ్వత కాంతి 

నిచ్చు భగచాను నా[థయించుట. ఇందు ముఖ్యము కోర్కెను 
వీడచుటకాదుు కోరందగినదేదో తెలికొని దానినే కోరుట. 
ఆనలు వవయము పర మేశ్వరుని పాదములకు జీవితారృుణము 
చేసినచో, దుఃఖ హేతువులగు కాంశులన్ని యు నవియే నలి 
చును. మనకు దృథనిశ్చయము కావలెను. కోరందగిన, 
స్ట్రిర సాఖ్యమిచ్చు భఛగవంతునర్చించి కృ ఆార్హత గాంచవ అనను 
తిరుగులేని దికు య్ నన్యానము. మరఠజీవితము, కాషహాయాం 
బర ఛారణము మున్న గున వ[పధానములు. 

432. భోగద్భక్టి గలవాండంధునితో నమానుండే. 
క నులుండియుంజూడసనివాంకు; అనగా ౧జూచియు(ంజూడనివా జే! 
భోగద్భృష్టి అజ్ఞానము నుండి పుట్టినది, భ్లాగ్యములని మనము 
లోకములోని వస్తువులను సంపాదింప యత్నింతుము. అవి 
సుఖభాాంతినే యిచ్చును, సుఖమిీయను. వలన నవి క్షణిక 
సుఖ లేశ భా -తిని కల్పించి, మేరుపర్భతమ-త దుఖమిచ్చును. 
తణిక సుఖదాసుండవవమూాన పరంపర లకు, అన్వతం[తతక్కు, 
తుది లేవి కష్టనష్ట్రములకందలనానన్చి దుఃఖింపవలసివచ్చును, ఈ 
దృష్ట యోగదృష్టి; భక్షి, జ్ఞానములు గలద్భృష్షీ యోగద్భృష్టి; 

ను అజ్ఞాన ధదుఖుములంబెంప్రచేయునది భోగదృష్టి. 

499, ఆనేక జన్ఫుములనుండి మనతోంసాడ విడు 
కుండ వచ్చిన ఐవిధవాంఛా సంస్కారములు మనకిష్టము 
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లేకున్నను విడిచిపెట్టవు. కాని వానిని నిర్నూలి- పనిచే, దుఃఖ 

కూపమునుండి, బయటికి వచ్చుట సాధ్యముకాదు, భగవత్స 

హాయ నంప త్తి లేకుండ నది యెవరికిని లభింపదు. భగవ 

తస యెట్లు లభించును, భగవద్భ క్కిసా ధన క ధిక _పాముఖ్య 

మిచ్చి, దీతపూనుటయే. నంస్కా_రబలముకంచు _దెనభ క్రి 

బలమధిక మైనది. భగవదారాధనము నారంభించినది మొదలు 

పర మేశ (ర కృప భక్తున్నిపె (బసనరించుటారంభించి భక్తి 

పూ ర్థతగాంచి, క్ర)మగతి భగవత్కపయుబూర్లతగాంచుట 

జరుగును. నమ్విి సాధనచవేయవ లెను. 

. 484. వకాగ్యత సర్వమిచ్చు శక్షిగలది. చేన్నిపె 

మనమనస్సుసు సిలివి, నిశ్చలమైన యెకాగ ) తనుగాంతుమోా, 

దాని సంపూర్ణ ర హాన్యమంతయు మనకు బోధపడును. ఏకా(గ 

మనోద్భస్టీ యనగా, ఆత్మశక్తి (ప వేశించు దృష్టి; (పపంచ 

భోగ (ద్రవ్యముల్నపె లగేంద్రీకరించిన దృష్టికి అవి లభించి 

భోగముల నమకూర్చుచున్న వి. ఏకా(గతయనగా దిరుగు 

లేని సత్యసందర్శన సామర్థ్యము. చేనునిపి చేకాగతయే 

సమాధి వణమ్మాాత్రమగు చనేకాగ్రత చేవుని కృపనార్టింప 

(గలదు. బేవున్నిపె నేకాగత నభ్యసించు "భక్తునికి ' _దెవ 

శ కలన్నియు సం[క్రమించును; జ్ఞాని శేకా(గ్రత వలనంబర 

(బహ్మాాను సంధానము కలుగును, 

485. మనకు మనమే ళత్రువులము లేక బంధువు 

లము. "ఆకవహ్యాత్శనో బంధుర్భాత్ఫెవ రిప్పురాత్తునఃో 
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గ్తావాక్యము. అజ్ఞానము మన మనస్సులో నీక్ష్యానూయా 

దులను, రాగ్వేపములను, కామ[క్రోధములను (ప వేశ పెట్టి, 

మనయోగ వేమమునే భగ్న మొనర్చుకొను శత్రువులుగా 
మనలను తయారు చేయుచుప్నది. మన మనస్సులో నెట్టి 

దోషములు (ప వేశింపకుండ, మనస్సుచే మనస్సును నియమించి 

కొనవలెను. అందుకే మనస్వే బంధమోవతకారణమని చెప్ప 

(బడెను. మనస్సు, పరిశుద్ధము గావలెనన్న చో, నీశ (ర భజ 

నాగ్నితిప్త్రమగునట్లు చేసికొనుకే మార్లము. బేవుని పాద 
ముల కర్చించి అచట నిలిపిన మనస్సు పవి(త్రేమై, మోతు. 

మియ సమర్ధమగును. అందుకే నత్పురుష నహావానము, 

నద్దగంధపఠ నము, జపధ్యానాదికము, మనస్సు దోపషరహిత 

ముగు సాధనలు, 

485. భ క్రిజ్ఞానములు గలవాంజెవరిని దూషించుట, 

చ్వేషించుట, శపించుట" చేయరాదు. ఏలన వానివలన పుణ్య 

ధనము శీణించును; మన మనంత వుణ్యధనమార్చించి ముక్తి 
కిరీటమును సంపాదింపవ లెను. అందుచే మనము దెవభ క్రి జాన 

ములచేనాన్టించిన పుణ్యధనమును వేయికన్ను లతో రథీంచు 

కొనవలెను. దుర్మార్గులను, పావులను భగచవానుండే కికీంప 

సమద్దు(డు. భగవానునికి (బుణ్య ధన నష్టముండదు. భగ 

వంతు ండనంతపుళ్యారాశి. అందుచే నాపనిచేవునికి విడిచి 

చెట్టుకే క_ర్తవ్యము. భ కుని జీవితములో రాగ ద్యేషములకు, 

శ తృత్వములకు €దావుండరాదు. 
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437. సంతత (బ్రహ్మను నంధానములేక నిరంతర 

పర మేశ (రభజనము మానవుని ముఖ్యక_ర్హవ్యము. అందు 

ముఖ్యముగా వార్థకదశలో నిం కేపనిచేయుటయు 6దప్పే. కను 
ఆపు విప్పి మూయునంతసేపుకూడ మబువని పరమభ క్రి 

విశ్వానములతో భగవంతుని సేవించినచో, ము క్రి తోయసాడ 
సర్వవిధర శణములిచ్చి కాపాడును. భగవత్మ్భృప ,మనకు 

భగవత్క ప చేతనే కలుగును. భగవంతునినమ్బి పూజించు 
నభిలాప, దీక్షయు భగవత పచేతచే లభించును. ఇం దెట్టి 

విరోధమును లేదు. భగవద్భ క్రి భగవత్మృప కలిసియేక 
కాలమున వర్తించుచుండును. (పశ్నించుట, తర్కించుట 

వలనంగాక్క _ నిశ్చలనిశ్చయముతో సాధనవేస్తి ఫలితము 
గాంచుకే విధి. 

ఉలిరి, - (ప్రతి విషయమునుగూర్చి, _(పతి వస్తువును 
గూర్చియు నిది స్టిరమా, అస్టిరమా? యను (ప్రశ్న వేసికొని 

నత్యమును (గ్రహించుకే తరించుటకు మార్గము. ఇంకొక 
రహస్యమున్నది. అస్టిరమైనది, స్థిరమైన దానివలె 6జూపట్టి: 

మోనగించు లత్షణము గలది. దేహమస్థిరము, స్టిరమను 

(భాంతిని గలిగించి, పతన హెతువగును. అటులే భార్యాసుత 

గృహాధనాదికము, స్థిరమైనది కన్నులకు గోచరించునదికాదు. 
ఏకా(గ బుద్ధికి గోచరించును. అదియే ఆత్మన్వరూపము; 

అదియే సత్యము, భగ వానుండు, పర(బహంము, నశించి 

యెడిఎంచునది కావలెనా యొల్లప్పుడుండి సుఖమిచ్చునది 
కావలెనా? వెంటనే నిశ్చయమునకు వచ్చి సాధించు. 
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459. హృదయాకాశ మందిరములో నివసించుచు, 

నీమనస్సు, సీబుద్ది, సీయింది)యములు, పీచేహాము, పనిచేయు 

టకు వలయు శక్తిని, లేలివిని, బలమును, నిరంతరము నవు 

కూర్సు:ను (దన్ను. దెలిసికొని సుఖింపువుసి లోనుండి అంత 

రాణి రూపమున నిరంతరము, మధు రాతిమధుర స్య్వరమున 

(విలుచుచుండగా, మనము (శద్దగా నావిలువు వినవల దా? 

ఇది (ప్రతి ప్రాణికి భగవంతు నాహ్వానము. దానిని విని నకల 

శుభాన్వి తానందమయ జీవితముగాంచక్, అన్య కార్య (కవు 

మేల? నీలో, ల్నోకెక చక్రవర్తి నివసించుచుండ, నీకేమి న్లేశ 
కారణమున్నది! సీయింటిని: డ. రత్న రాశులా, బిచ్చమెత్తు 

శుందులకు? అడుగో నీలో "దేవుండున్నా6డు, చూడు పలుక 

రించు, తరించు. 

440. 'దేహధారిత్వము సుఖమిచ్చు నట్లు భాంతి 

జనింపంజేస్తి దుఃఖమిచ్చును. "దేహమును నిత్యమును పోమిం 

చుట్ట (శ్రమలేనిడా?రోగమువచ్చిన సుఖమిచ్చునా? ఉఊహింప 

రాని ప మాదములు తటస్టించుట దుఃఖ కారణముకాదా? 

యౌావన దశలో 6గామము దుఃఖ హెతును. కామసంతృ ప్రి కె, 

ధనాదిక సంపాదనము, తెద్వినియోగము, నందలి సమస్యలు, 

దుఃఖ హెతువులు. పిల్లల ంగనిపెంచి పోవీంచుబాధ్యత, కాల 

మును, శక్తిని దినివేయును. వార్థక్యము దుఃఖనిలయమని 

చెపష్పనక్క_ ౧ లేదు. మరణము, దేహాభిమానికి, దేహా సంబంధ 

మును నిర్మూలించును గావున దుఃఖహెతువు. కావున బెవా 
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రాహిత్యమనగా, జన్మ రాహిత్యము;అనగా సర్భబంధవిము క్రి - 

యనగా మోఠుము నంపాదీంప. దగినది. 

411. (పతిమాననవునకు జీవితములో. గొన్ని పనులు 

చేసితీరవలసినవి కలుగుచుండును. అవిమంచిపనులు కావచ్చును, 

దుష్టములు కావచ్చును. వాని మంచి చెడ్డలు నిర్మయించుట 

కవకాశము కలుగదు. చేసితీరక్ర తప్పదు. దేవుడు నిర్భయిం 

పని చేపనియు లోకములో జరుగదు. సీను తప్పనిసరిగా 

జేయున పశ్వర నిర్ణయము లే. అందుచే, శివనంకల్పముచే చేసే 

పని చేయుచున్నా నని, శివన్మరణము చేయుచుండవ లెను. ఎట్టి 

శంకలు లేకుండ, భగవత్సంకల్పము పెంబడి చేయించు చున్న 

దని (గ్రహించినచో సీశెట్టిదోపు మిాపనులవలన నంటదు. 

మటియు నదియొక విలాస్మర్రేడ యగును. సీను దైవమును 
నమ్మి దైవభక్తితో సివిధముగా నన్నిపనులు చేసికొను టభ్య 

సించినచో, దేవుండు నీచే. నెట్టిపాపకృత్యము చేయింప(డని 
(గహింతువు, 

442. దూరసామిోప్య భేదములు దేవునికి లేవు; వలన 

చెవుడు సర్వవ్యాపి; నర్వున్వరూపియు నైయున్నా(డు. "అతి 

పరిచయాదవజ్ఞ ' యనుసామెత అందరకు వర్తించును. నిత్యము 

సన్నిహితుండై న వాని నవమానించుట మూర్ధ లక్షణము; 

అవ్య క్షియే దూరస్థుండై యున్న గౌరవింతురు భగవానుండు 

సర్వవ్యావిమై యుండియు నరుదుగా భక్తులకు మాత్రమే 

దర్శన మిచ్చుటకుం గారణ మవమానశంక యే. "అవజానంతి 
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మామ్ మూాథాః మానుపీ.తను మా(శితమ్” అని కృష్ణ పభు వే 

పలికెను. సులభముగా చేదివచ్చినను తృణీకరింతురు.; సుల 

భముగా6 గనిపించినచో బేవుని మ ర్యాదచెడివోవును. దాని 

వలన నష్టము చేవుని కెన్న (డును "లేదుకాని, చేను నగారవ 

ముగాం జూచువారు నశించుట తప్పదు. 

419. "నేను అనత్యము; దేవుడు లేక పరమాత్శయే 

సత్యము. అనగా బర మాత్మ చనే” ఇది పాండిత్య మవనరము 

లేకుండ సులభముగా! దెలియు పరమ సత్యము. పంచేంద్రియ 

ములు మనస్సు, బుద్ధి (ప్రాణములు, "దేహము పనిచేయుటకు 

స్యతం త్ర శ కిని కలిగియున్న వా! పనికి స్వతంత్ర శ క్రి లేదని, 

నిడ్రయు, మృత్యువు తెలుపుచున్నది. హృదయ మందిరమున 

న్న ఆత్మశక్తి, ేహ బుక్సీర్యదియాదుల నడపుచున్నది. 

ఎప జిపన య పుంత చని భావముల గలిగి 

ఆత్మయే వానికి బోధకశ క్రియ నడపుచున్నది. అజ్ఞానము, 

అహంకారము, “నేనుకర్భనొని నమ్మించి, కరగ ఫలితిము 

లనుభ నింప చేయుచున్నవి. అజ్ఞానము పోన్రుకు మోతుము. 

444. పర మాతకు చెండురూపములు- నగుణ నిర్ణుణ 

రూపములు గలవు. శెండును 'వేరుగా లేను, కలిసియేయున్నవి. 

సిర్ష్ణణమనగా నవ్యకో పాసన కష్టతర మైనదని గత్రయుపలికి 

యున్నది. కాని నగుణారాధనము వలన, శెంటిఫలితేము 

లభించుననియు గీతలో భగవాను(జే పెప్పియున్నాండు; "తేషా 

మేవాను కంపార్ధమహ మజ్ఞానజమ్ తమః నాశ యా మ్యాళ్శ 



227 

భావస్టోజ్ఞునదీ పేన భానస్యతా, “నన్ను నిత్యము భక్తితో 

నారాధించు వారియందు దయచే నేను వారి హృదయములో 

జ్ఞానదీపమును (ప్రకాశింప చేసి వారి అజ్ఞానంధ కారమును 

నశింషంజేయుదును.” భ శీచే దై వకృప, ఆవెనుక అజ్ఞానమును 

దొలగించి, జ్ఞాన(ప్రకాశమును (గ్రహించుట జరుగును. 

445. మనమువరో మనమెజబుగని వారమై జీవి-చు 

చున్నాము. మన నిజమైన రూపము కన్నులకు గనపడనిదై 

యున్నది. వెకిం గనపడునది మన ముపయోగించు బాహ్యా 

శరీరము; కొలదికాలముండి బూడిదయగును. లోపలనున్న 

మనసూకత్ళు, కారణదేహాములు, మరలనింకొక స్థూల చేహ 

ధారణమున కె నియమిత కాంతాౌ గర్భములో. (బ పెశించి, 

జన్ఫించును. ఈ విధముగా. (బతి. పాణి, యెన్ని వేల సారులు 

పుశ్లైనో, మృతిచెందెనో_యింక ముందెన్ని వేల సారులు జనన 

మరణములు జరుగునో తెలియదు. ఈదుఃఖ పూరితిమైన 

దుర్దశ పోవలెనన్న చో, జననమరణ రహితమైన, పరమా 

తర్ మన స్వనస్వభూపమని చెప్పు (బ్రహ్మజ్ఞాన మార్జించుశే 

446. జిహాో్యపన్టా చాపల్యను నకు మితి లేదు. మితి 

చేకుండుటయీ రోగమునకు, దుఃఖమునకు గారణము. (లికృష్ణ 

ఛగవానుండు యుకాహార విహారములను గీతలో బోధించును. 

భోగ్యవస్తువులు మితి లేని చాపల్యమును, అనారోగ్యమును, 

దుఃఖమును కలిగించును. యుకాహార విహారము లనగా, ధర్భ 
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విరుద్దముకాని భోగములను గృ పాసు లనుభవించుట కధికార 
మున్నది. ఇందు దోషము, హాద్ధులమిరి వర్తించుటలో 

నున్నది. థరాజవిరుద్దో భూ తేషు కామో2-స్టి భరతర్షభ.” 
గీ లావాక్యము. ధర్భపరిథి డాటకుండ రవ్సీంపఫుమని మనము 

భగవంతు నారాధింపవ లెను. చాపల్యమును మనము జయిం 

పంజూాలనము. జయించు సామర్థ్యము నను. గహింఫుమని పరమే 

నరు నరింపవ లెను. 
త 

డడ”. మనము సాధింపవలసిన లత్యుమునకు వలయు 

పని చాల యెక్కువ; మనకుంగల కాలము చాల తక్కు_వ. 

చేహామును విడిచిపెట్టు లోఫున్న నెననుు భగవానుని సామా 
త్కారసిద్ధి, జన్టుజరామృత్యు రహితిమగు మోాతుసిద్ధి, నంపా 
దింపవలసినవి, అనేక జన్మముల నివ్య్య తపస్సు గలవారిశే 
వానిని నంపాదింప వీలగును. కాని మన మృభధెర్యము వొంద 
నవనరములేదు. సవి(త్రహృదయము, పూ శ్రద్ద, నిశ్చల 
కాగత, మనము చేకూర్చుకొని, భగవంతు నా(శ్రయించి 
నచో భగవానుండు పరమకారుణికుండగుటచే, నేక్షణములో 
,నెన నను[గ్రహించి రథీంచును. 

418. అజ్ఞానుల పె £(గోధము చూపుట, చీకటిని 

లొట్టుటవంటిది. గాఢాంధకారము లోనున్న వ్యకి, "దేనిని 
జూచుట కవకాశము 'లేనందునంగొన్ని టిని పగులంగొట్టును, 
గొన్నిటిని విసరి వేయును; అసగానాతండేమి చేయుచున్నాండో 
తెలియక చేయును, ఆజ్ఞానాంధకారమ లోనున్న మానవు 
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లకును దామేమి చేయుచున్నారో, తెలియదు. వారి వెంగోప 

గించినచో మనమును చీకటిలోనున్న వారమగుదుము. 

అందుచే మన మజ్ఞానులయెడ [గోధమునకు బదులు, దయా 

దాథీణణ్యములనుజూవి, జ్ఞానజ్యోతిచే వారి చీకటిని దొలగింప 

(బూనుట కర్తవ్యము. 

449. ఎడ పతెరవిలేకుండ ౧జేయవలసినపని, పర మేళ్వ 

రారాధనమే. ఆపని సర్వవిధ ర క్షుణమిచ్చునది. అట్టి 

సామర్థ్యమింే పనికి లేదు. కాని 'దేహయా[ తావనర కార్య 

(క్రమములెన్నియో యున్నవి. సాంసారికచర్య లెన్నో తప్పవు. 

కాని యిందొక రహస్యమున్నది. ముఖ్యమగు పర మేశ్వర 

భక్తి విడువకుండ, మిగిలిన తప్పనినరి పనులన్ని యు జేసికొన 

వచ్చును. రెండుమూడు పనులొ శేసారి నిర్వహించుట మన 

కలవా శే, భుజించుచు మాట్లాడుదుము; బిడ్డల నూయెలలో 

నుంచి పాటలు పాడుచు నూవి నిదపోగాట్టుదుము, అటులే 

ముఖ్యము మానకుండ, నముఖ్యములన్ని టిని చేసికొనవచ్చును. 

గుండె అ( ప్రయత్న ముగా౭గొట్ల్టుకొనునట్లు. భగవద్ద్యాన నంశకీ 

_రనము ల(ప్రయత్నిముగా జరుగవ లను. 

450. ఈశ్వ రార్పణ బుద్ధితో నన్నిపనులు చేయు 

మనియు, సిశ్వ రాంకితముగా జీవితము నర్పింపవలెననియు 

(జెప్పంబడెను. ఈశ్వ రారృుణముకంకె యు క్షమెనపని వేరొ 

కటి లేదు. కాని యిందొక ర హన్యమున్నది. భగవంతుని 

స్వాధీనములో చేనిడానిని, భగవంతునికి స్వాధీన మొనర్చుట 
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మంచిచే. కాని విశ మంతయు వీకీ లికాడి (బహం్రపర్యం 

తము నీశ్వరాథీనమై యిదివర కే నడచుచున్నది. జగమంతయు, 
సర్వ(పాణి జీవితములు, సీశ్వ రాధ్నము ఎలు వాని,.హన్తము 

లలో నెల్లప్పుడున్నవి, మన జీవితములన్ని యు బేవుని హస్త 

గతము లె యుండగా మనము చేవుని కర్పించుట యును 

ప్రశ్నయేలేదు. ఈనంగతి గుర్తించుటయీ ఆ క్ళార్పిణము. 
సీకు లేనిదేదియో చేనర్చించుచుంటినని, తెలియక తలపో చు 

దుం హంకారము దెవ(ద్రోహాము, 

451. తన అతిలోక దరహాసామృత కిరణజాలముతో 

జగమునంతను నమోహిత మొనర్చు (శ్రీకృష్ణ్యప్రభు వాద 

పద్హములా[శ్రయించి పలుదోముస్రకోల్ల మొదలు పరిపూర్ణ 
(బ్రహ్మృజ్ఞానసిద్ధి వజికు నేది కావలసినను (పభువుతోంజెప్పి 

కొన్సి భక్తి వినయ భయ[పేమలతో న్మరించును హాయిగా 

(భాక్చుండు. నిష్టనభ్యసించి, లేశమ్మాతలోపము రాకుండ 

నానిష్టను రవీంచుకొనుచుండుక్సు మనమిహాలోకమునంజేయ 

(“లది చేయవలసినది యనగా దివ్య కార్యక్రమము. మన 

స్సులో నెట్టిభారమును కలుగకుండంచేసిక్షొని, హృదయ మంది 

రమున (శ్రీకృష్ణ [ప్రభువున కొక్క_నిశే స్టానమిచ్చి, అనిర్వచ 
సియానందమందు కు మోక్ష సాధనము. 

452. మనకుంగర్భలు లేవు, కర్ణ ఫలములు లేవు; కర్తృ 
త్వ్వమును లేదు! మనమునులేము; ఇదియే పరమేశరుని 
మాయానాటక  (పదర్శన శాల. సర్వక ర, సర్వ భర్త, 
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సర్వవ్యాపి, సర్వరూవి యగు పరమాత్శ విశ్వమును, విశ్వ 

సంతతిని సృజించి సర్భభారములను దానేవహించి నజపు 

చున్న సంగతి (గహింపలేక, మనము వేరుగానుంటిమని, 

మనకుంగొంత క_ర్హృత్యమున్న దని, కర్టుఫలములు మన మనుభ 

వించుట తప్పదని లేని వారోపించికొని యేడ్బుచున్నాము. 

ఇదే పెద్ద పొరపాటు, మాయావశులమై యిట్టిపొరపాటు 
చేయుచున్నాము. పొరపాటు దిద్దుకొనుకే మోత్సము. 

458. అనేక జన్వ్తాంతర (ప్రయాణములు చేయుచు 

నచట6గొంతసెపాగి మరల నింకొక జన్టమునకు (బోవలయు 

మనమిచట స్థిరముగా నుందుమను (ఛాంతిని విడువ లేకుండుట 

విచిత్ర విషయము. _ బుద్ధిగల మానవుడు దీనియర్థ్లము 

నెటు యుత్నింపవ లెను. ఈజన్నాంతర (పయాణ'కార్య 

శ్రమము దురంతి దుఃఖములతో నిండిన దె బాధించును. భక్తి 

జ్ఞానసాధనలచే, భగ వత్క్భప నార్జించి. యీాదురంత దుఃఖ 

మయ, ప్రయాణమును పూర్తిచేసికొని, సుస్థిర శాంత్యానంద 

నమృద్ధమగు మోతు సా(మాజ్యాధి పత్యమును నంపాదించు 

లవ్యమున్నకె అవింళ కృషిచేయట, మానవక_ర్తవ్యము. 

454. పిండివంటలతో అన్నమువండి, ఆకలితో నల 

మటించ్చి వడ్డించినందిని నంతసించువారుండగా, మనము దానిని 

'విదగోయి తీసి అందుపార్నవెచి, మట్టితో౭గప్పి వెచుపని 

మనమందరమును జేయుచున్నారము. పరమేశ్వర కృపామృత 

మను దివ్యభోజనముచేసిి, శాశ్వత |బ్రహ్మానందసిద్ధిని పొందు 
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నవకాశమే, యిహాలోక జీవితము, ఆసంగతి మరచి, దుఃఖ 

మును గొని తెచ్చికొను కుణికభోగలాలసులమై, మన పవి(త్ర 

మైన యాయిపహాలోక జీవితావకాశమును, గోతిపాలు చేసి, 

మనము తెలి వెన వారమని మురియుచు జీవితములను, వ్యర్థ 

మొనర్పుచున్నారము. అయినను, భగవానుండిటి యవ కాశ 

ములను దిరిగి తిరిగి యిచ్చుచు నేయున్నాండు. మనము తిరిగ 

తిరిగి దుర్వినియోగ ము చేయుచునేయున్నారము. మానవ 

జాలి చర్మెత సారాంశమిది. 

శర. నేనేమి చేయవలెనను నమన్య యెవరికి నుండ 

నవసరముతేదు నీవేమి చేయవలెనని భగవంతుంకు నంకల్పిం 

చునో, దానిని నీచేత భగవానుడే చేయించును. అయిన చో 

చేనుకజేయు తేప్పుపనులన్ని యు భగవాను(డు చేయించిన వేనా? 

ఈవిషయమును గూర్చిన నమాధానము మనబుద్ధి కతీతమైన 

పర మాత లక్షణ వివ యము; అందుచేః దర్క_.మున కం౦దనిది. 

అనగా ననుభ వె వేద్యము. భగవానుని నీవు న-పూరర్ధ చె్తె 

శుద్ధితో నమ్మ్మిచూడ్తు. నీవే నెన్నండు తప్పులు చేయింసండు. 

ఇది తపస్పాధనలో ననుభవ దృష్టి! గోచరించు సత్యము. 

456. “కుత స్తాకశ్యలమిదం ంం అనార్యజుష్ట్ర మన్వ 

రమ్. * నీ తావాణి. "అస్టునా! ఈక శల మెక్క_డినుండ్ 

యెందుకు వచ్చినది. ఆర్యులకు నరక హెతువు.” ఇది అర్జునుని 

శకికాదు, భార తీయులందరకు నుపదేశిము. సర్వత ముఖ 

(బ్రహ్మజ్ఞాన నిలయమగు పవి(త భారత చేశమున జన్మించిన 
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వానికీట్టి నరక హెతువై న పాపకశత్రలము కలుగరాదు. ఈశ్వ 

రారాధన వలన. గలుగు పవిత్రమైన ఆనందమయ జీవిత 

మనుభవించు నవకాశము (పతిభార తీయుని జన శ్రహక్కుు భగ 

వానుండున్నాండు; న్యభధర్భ మున్నది. దేవుని నమ్మి, నీకు 

సరధరగమేదియో "తెలిసికొని జీవించుటచే, పతనము, నరకము 

నుండవు; అనగా దేవుల. డుండగా మనస్సు ఇదురుకెందుకు ? 

ఇదియే గీతా [పభోధము., 

457. ఏమికావజను? సుఖము కావఅెను, ఎటువంటి 

సుఖము? సుస్థిర మైన సుఖము; దుఃఖ మేమా(తమునువల దా? 

నలునంత దుఃఖము లేని సుఖమేకావాలి; సంపూర్ణ సుఖము; 

కల్తీ లేని సుఖము; మార్పులేని సుఖము; ఇాశ్వతిసుఖము 

కావలెను.” దీనిపేరే మోతము; (బహ నందమిదియే. సర 

మాతృ లేక ఛభగవానుం డనగ్యా హాద్దులులేని శాంతి, శక్తి, 

ఆనందము. అదిన్న్వెనప్పుడే అనగా భగవంతునిలో సీమనస్సు 

కేంద్రీకృతమై లీనమైనప్పుడే, భగవంతుని లక్షణములై న, 

స్టింశా. తి శ క్రి సౌఖ్యములు సీవగును, అందుకే ఉపనిషత్తులు, 

తత్త్వమసి 'మున్నగు మహావాక్యములు పలికినవి. జ్ఞానజ్యోతి 

ప్రకాశములో నీవే పరమాత్శయని గోచరించును. అదియే 

(బహ్మజ్ఞానసిద్ది, మోతశతుము, నని నష్టము. 

458. రామరాజ్యమనంగానేమి? ఎట్టి లోపములు, 

దోషములు లేని భగవంతుని రాజ్యపరిపాలనము. మనము 

రామరాజ్యములోనే యున్నామని యెజుగము. విశ్వ పరి 



284 

పాలకుడు, రాముండనగా ేవుంజే. లోకములో వివిధ చేశ 

పరిపాలకులు నిమి త్తమ్మాాత్రులు. విశ్వ(ప్రపంచమును భగ 

వానుండు, సరగవిషయములలో బరిపాలించు చున్నాండని 

నమ్ము భక్తులకు రామరాజ్య సుఖము కలుగును; నమ్ము 

క0డు వారికి వివిధ నిమి త్రమా(త్రే పరిపాలకుల పరిపాలన 

ములో, దోషములు, లోపములు, దుఃఖములు నంభవించును. 

షివ్ర కోరు చో, రామరాజ్య ములోనుండి, రామునినమ్బి, నిట్టష్టే 

శాంతి సాఖ్యముల నొందవచ్చును; నమ్మవా, అజ్ఞానులగు 

తాత్కాలిక (ప్రభువుల, నదోషపాలనములోని దుఃఖములు 

తప్పవు. కావున జగ (త్పభువగు రామరాజ్యములో సభ్యత 

నాన్టించి. సుఖింఫపుము. 

459. నిజమైన భ క్తుండు, జాని, నేను భక్తుండను, 

జ్ఞూనినని చెప్పుకొనుట కిష్టపడండు; శేనధవమూధముండ ననియు 

(జెప్పుకొనుటవలన నాత్శవిశాషనము నశించును; ఆతస్తుతి, 

ఆత్మ నిరసనము రెండును (ప్రమాదకరములే. వినయముతో 

నాళ్యువిశ్వానమును ంపొందించికొని నిరహాంకారియె భగ 

వంతు నారాధించిి నిగర్వియె జ్ఞాననంపాదన మొనర్చికొని, 

మానవుడు తరింపవలెను. _ ఎంతెటివాని కెనన్కు దెవాను 

హాము లభించులోవున, భక్తి, జ్ఞానములు పూ గ్ర తిచెందు 

వరక్కు చేసమయమం డైన నెన్నిదోపమ్నులెన సంభవించి, 

పతితుసికేయవచ్చును. అందుశే ఆత్థసాధనము క త్తిమోాద 

నడచుట వంటిదని ఉపనిషత్తు చప్పియున్న ది. 
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460. లోకములో మనుజులకు విలువ పలురకము 

లుగా నుండును. అధికార ధన విద్యాదులనుబట్టి మానవుల 

విలువను లేక ధరను నిర్గయింతుము. కాని నత్యమెరిగిన చో 

మానవుని విలువ నెవండు కట్టంగలండు? ఉపనిషత్తు లే ఆవిలు 

వను లెక్క వేసి (పకటించియున్న వి. “అయమాతాం (బహ; 

తత్వమసి.” మున్నగు వాక్యముల దా్య్థరమున, మానవ్ర౭డు 

పర మాత్మయెయని ధరను నిర్గయించినవి.  భక్రిమార్లము 

ననుసరించి, భ కుడు నంపూర్ణా కారణముచే ఛగవత్తుల్యు 

డగును; జ్ఞానసిద్ధిచే, దానే పరమాత్శనని దర్శించును. 

అందుచే చేవుని విలువయే మానవుని విలువ. 

_శీ61. తెనవిలువ నెజబుంగనివాండు మానవ్రుండు తన 

విలువను పూ ర్తిగా నెరిగిన మానవుండే దేవుండు, అజ్ఞానము 

నశించిన మానవత్వము, ఇదెవత్వమే. మానవు నల్పత్వము 

శేవలాజ్ఞాన కల్సితము -వేదవేదాంతము లజ్ఞానాల్పత్వమును 

దొలగించి, “నీను సామోత్సర(బహ్మూ వే; ఇందు నలునంతయెన 

నతిథయో క్రి లేదు; కన్నులు తెరచి నరిగాంజూచికొసి. ధన్యు 

ండవు కమ్మ”ని బోధించుదున్నవి. “కన 'జేవుండ వే” యని 

వేదఘోవ.. 

462. మామిడిపండ్ల రసము చేటలోందాం(డగాంజేసి 

యెండలోంబెట్టి నది మొదలు ఈగలు కాకులు దానిని (మింగ 

వలెనని వేయుసాహానము సాటిలేనిది. ఈగలు వోఎలెనసి 

విసనక[రతో వినరి చూచితిని. ఎన్నిసారులు వినరిన నిగలు 
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తమ లెక్కలతో జెట్ విమానములవలె నతి వేగముగా వచ్చి 
(వాలి మూమిడిరసమందలి తీవినాస్వాదించుట్న కె చాన్ర శె 
నను దెగించి నంచరించును. అటులే కాకులు, వానికెగిరిపోవ్రు 

జెక్కలనిచ్చినాండు పర మేశ్వరుండు. కర చేతంబట్టి నిలు 

చున్నను, కాకి జెట్ విమానమువలె దాడిచేసి ముక్కుతో 
మామిడి తొం[డను పొడిచి పట్టుకొని పోవును. మానవులకు 

మామిడితా:(డ కామినీ కాంచనములు. మానన్రలకు రెక్కలు 

చెవుకాని రెక్కల మించిన యు క్ర్తులున్నవి. (పాణములను 

కామినీకాంచనములకె బలియిత్తురు, పరమాళ్శ్ళ పదార్డ 

మెంతి తీవియో తెలిసిన చో మానవులు విడిచిపెట్టును రా? 

463. ఒకవిషయములో .గోర్కెకలిగి, సిద్ధింపమి, 

భరించుట దుస్సహామై, అదిఅనుచితమని యెజిగియు (శ్రీకృష్ణ 

భగ వానునితోంజెప్పికొని, "నీవిచ్చినగాని యది లభింపద”ని 

(పాన్ధించితిని, వెన్వెంటనే భగవాను .డతివిచితముగా నా 

వోర్కెను సిద్ధింసంజేస్తి న్నావెవుజూచి మందహాోనమునేసి 

నాండు. దీనివలన భగవానుండు భక్రులయడ (జూప్రుదయకు 

మితి బేదని స్పష్టమైనది. భగవానుండు తన భక్తుల కడిగిన 

దెల్లనిచ్చి, దానివలన ఛక్తులకెట్టి దోవమును సం[క్రమింప 

కుండంచేసి, వారిభ క్రి నథిశ యింపంజేసి కృతాద్దల నొనర్చును. 

భక్తిసాధరులు పరిశిలించి అనుభవింపవలసిన ర హన్య 
ఏివయము. 
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464. లోకములో? దల్లీదం| డ్రులు తమబిడ్ల "లేవుడిగిన 

నిచ్చుటలో నిర్ణలమైన (ప్రేమచూపుదురు. కాని బిడ్డలుకోరిన 

వన్నియు ధర్శయుక్య్క ములు కాక పోవచ్చును. అందుచే నన్నిటి 

నియరు; ఇచ్చుటకు సామర్ల్యము లేకుండును. ;కోరందగ నవాని 

నిచ్చుట కిచ్చగింపకుందురు. అట్లుగాక , భగవానుండు తనభక్కు 

అడిగిన చెదియెనను, ధర్హాధర్భములలో నిమితేము "లేకుండ 

నిచ్చును; ఇచ్చుట కాయన నర్వనమర్థ్రుండు; ఇచ్చి భక్తుని కెట్టి 

దోషము నం[క్రమింపకుండం జేయు సామర్ల్యమును భగ వాను 

నికున్నది. భక్కుని విషయములో “లేదను శబ్దము నెన్నండు 

భగవానుం డుపయోగింపండు. అనగా భగవత్క్టుప శెట్టి 

హాద్దులును లేవు. 

465. భగద్ద్యాన మహి మను/గూర్సి వా(గ(సూపమున 

వర్మింపంబూనుట రెండవ పతకము; ధ్యానముచేసి మహిమ నను 

భవపూర్వకముగా. 'జెలిసికొనుకే మొదటి పతు,ము. ఎన్నండు 

విడువకుండ, భగవంతుని భక్తితో ధ్యానించు నిర్వ(క దీతు 

వలన, సీలోని దోషములు, లోపములు, చేహమనో బుద్దీం 

(దియములు కలిగించు నంతోభములు నళించుకేకాక నకల 

సనుభములనగా, వాశ్వత శాంతి సౌఖ్యములు ఆరోగ్య భాగ్య 

ములు, వివేక విజ్ఞానములు, లభించి తుదకు విముక్తి (ప్రాప్కిం 

చును. భ క్రిధ్యాన పరిణతి ననుసరించి ఫలితములుండును. 

పూర్మభ క్రి, పూర్ణభధ్యానము, పూర్మభగవ దను[గ హాము 

నిచ్చును. 
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466. సనిన్ర భగవానుని సరకాల నర్యావస్థలలో 

న్మరించుట మానరాదను దీత బూనియు( గొన్ని సమయము 

లలో మటువ వచ్చును. అంతమా[తమున ఖిన్ను డై సీవ్ర 

కంగారు పడనవనరములేదు భగవానుం డెతకృపా మూర్తి 

యనగా, నీవు మవవకండ భగవానుని న్టురించిన వేళలలోని 

స్ సరణమునకు సంతసించి, సీ వాతని మరచి స్థృరింపని వేళ 

లలో నీ డార్భల్యమును (గహించి రతణమిచ్చి కాపాడును. 

మరియు నెన్న (డు మజువకుండ శ క్రినికూడం (బ ఫా దించును. 

స్స్ బుద్ది దొర్బ్చుల్యమున కాతండు నిన్ను వీశ్సీంపండు. నీదురహాం 

కారముచే నీకుంగలుగు అపవి[తతను నిరసించును. 

467. మనము నత్కార్యముల నొనర్ప నుపక 

మించి,శ కి వంచన లేకుండ జేయు చో,ఛగవాను(డు తోడ్పడి 
కార్యసిద్ధి కలుగ జేయునని చెప్పుచుందురు. మనకు సత్కార్య 

ముల జేయవలయున నెడి సంకల్పము నిచ్చి నవా(జెవ(డు + 

సంకల్పమిచ్చి, దానిని నెరవేర్చు శక్తి, ఉత్పాహముబలము 

నిచ్చువాండెవండు? ఈశ రాజ్ఞ లేనిదే గడ్డిపరక కదలదు. భగ 

వానునికి. దెలియకుండ నేమియుజరుగదు. నత్పంకల్పమేకాదు, 

దుస్పంకల్పములు కూడ నీశగ సంకల్పములోని వే. పుణ్య 

పాపకొర్ణలన్నియు నీశ్వర నంకల్ప సంజాతములే, అందు శే, 

“తస్మ_రణాం పతయెనమః, స్తేనానాం పతయేనమః$ః” యని 

"వేదను పలికినది. చేను నిమికు మా(తుండును; భగవానుం 

డేకి క కరయను నిశ్చల జ్ఞానముక్క_ కే సత్క_ర్శ. 
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4658. మానవజీవిత టై నికచర్యలు పరిశీలించిన చో, 

(౫ంటకముల వలె (గుచ్చుకొని చాధించు విషయములు, 

చిన్నవి, పెద్దవి, వచ్చి పై 6౧బడుచుండును. వానివలన మాన 

వుల మనస్సులుచడి, చిదరి లికముకలు పడుచుండును. “దుఃఖ 

మయంజగతృ”ని స్పష్టపడును. కాని “నర్భం విమ్ణుమయం 

జగత "ని (శుతివాక్యము. ఏదినిజము? అజ్ఞానికి, భక్తిహినునకు 

మొుదటిచే నిజము; జ్లానికి భకునకు విషుమయమె, ఆనంద 
= 9 జాని ౯ a_ 

మయమై జగము గోచరించును. పరమేశ్వరు నా(శ్రయించి, 
టి 4 pe జో దుఃఖ వినాశనము చేసికొనవచ్చును. (బ్రహ్మజ్ఞానము నర్వ 

దుఃఖ నిర్మూలన మొనర్చును. 

469. మనమెవరి మాటలు నిస్సంశ యముగా నమ్మ 

వలను? లోకములో స్వార్ధపరుల మాటలా? మూరల 

మాటలా? ఆచరణ లేని పండితుల మాటలా? భగవద్యాక్య 

ములు నమ్మవ లెను, రామకృ ఫ్లా ద్యవతార పురుషుల మాటలు 

నమ్మవలెను; వానిని గచించి మనయెడ దయతో మనకిచ్చిన 

వ్యాన వాల్యికుల మాటలు శిరోధార్యములు; అటులే వేదో 

పనిషద్దీశాది పుణ్య వాక కములు ఫంకింపనవసరము లేదు. ఆయా 

ఫుణ్యవాక్య సారాంశ మిట్లు చెప్పవచ్చును; అంతఃకరణ శుద్ధి 

గలిగి శ్రద్ధతో భగవంతుని నమ్మి సేవించు భక్తుల కెన్నండా. 

భగవానుం జెట్టి కష్టములను దుఃఖములను గలిగింపండు. 

లోకములను, లోక వ్యా పారములను. పంచభూతములను భక్త 

జనానుకూలముగా నడప్కి ఛగవానుండు కృపామృతము (పవ 
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పీంపణజకేయును. బేవుండు మాటయిచ్చి తప్పుననుకొనువారు 
దురంత దురితాతులు. 

470. ఛగవాను నాశ్రయించి (బతుకువారి అఖ-డ 

భాగ్యము, ఆ(శ్రయించుటమౌని జీవించువారి దారుణదార్భా 

గ్యము, రెండును వర్షనాతీతమ: "లే. ఈ సత్యమును గృ హాస్టుం కు 

తెలిసికొని,విల్ల లకుం 'బెద్దలక (గుటుంబములో నందరకు బోధించి 

మరియు బంధుమిత్రులకు దానజాసీ జనులకు. దెలివి, దీక్షుణో 

జీవించుటవలనం గలుగు నఖండ భాగ్యమును, శుభములను, 

దినదినము, తుణతుణము దర్శించుచు నవ్యయానంద శాంతి 

సమృద్ధమగు సంపూర్ణ సుఖజీవితమును పొందును. దారుణ 

దుఃఖ భాజనులై, బేవునారాధింపని మందబుద్దులను జూచి, 

అట్టి దార్భాగ్యము తమకురాకుండం జూచుకొని వునుజులు 

వర్తింపవ లెను. 

త71. మెలకువగా నున్నంతసే సీపు అనగా పగలు 

భగవానుని మనస్సులో నుంచికొని, రాత్రి సన్నిదించునవుడు 

భగవానుని స్థృరించి ని|ద్రింపుము. నిద్రనుండి మేలుకున్న తో నే, 

భగవంతుని సరింవుము. వమిచేయవలెనను (పశ్ననచ్చనా, 
దానిని స్ు (బెట్టుకొ నక, భగవానుని హాస ములలో దాని 

నుంచి, యేమిచేసి సినను, చేయకున్నను భగవానుని న-కల్పమే 

జరిగినదని నిశ్చయముగా నమ్మి, సీ మనస్సును నిశ్చింతగా 

నుంచికొనుము. భగ వత్పంకల్పమే సృష్టి; భగవత్పంకల్చ్పమే 

సృష్టిలో జరుగు సర్వమును నమస్తలోకభారము, జీవుల 
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భారము భగవానునిచే. అనుభవ పూర్వకముగా దీనిని 

(గహీం౦చి నిరలా నందము నందుము. 

472. ఉదయము శతేచునప్పటి కాకనమున మబ్బు 

దట్టముగా బట్టి చినుకులారంభమైనవి. ఇంట మాతల్లి గారి 

తద్దినము. వంటగది చాగుగాయగురియును. వర్థము వచ్చినచో 

న [వ చికాకు ౫లిగించును. భార్య లేచి, యారోజున మన 

పనులు సక్రమముగా జరుగవని నిరాశా జనకముగా 

మాటాడ నారంభించెను. నేనంటిని;, "అపశకునములు మాటా 

డకు. (శ్రీరామ సృరణమొనర్చుము; అన్నియు ననుకూల 

ముగా నుండును.” నేను బయటికి వచ్చిచూడగా వర 

మారంభమైనది. వెంటనే భగ వానునితో నిట్లు చెప్పికొంటిని; 

"కృష్ణ పభూ! మాయింట :దద్దినము పూర్తి యగువరకు, 

నెండ రపించి, వర్థము లేకుండ రశ్మేంవుము. ౫ అంతే! చిను 

కులు మానెను; ఎండవ చ్చెను, దినమంతయు. దెరవి యిచ్చెను. 

అన్నియు నవ్యముగా జరిగను. దిని యర్ధ మేమి ? అడిగిన 

వెంటనే దయచూాపిన కృష్ణ పభువు భకానురాగము నెవండు 

వ్య్థింపంగ లండు, 

478. భగవానుండా[ శిత సులభుడు; మరియు నా(శిత 

కల్పవృకుము. లోకమున సామాన్యాధికారుల దర్శనమే 

కష్టమగును. ఒక వేళ దర్శన మైనను, నమునకోర్కె_ను వారు నెర 

వేర్పుటకు విముఖులు గావచ్చును; లేక నెరవేర్చు సామ 

రము వారికి లేకుండవచ్చును. భగవానుండో! చేవేం[దాదు 
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లను తృణ(పాయముగా (జూడం(ల అనంత, అమోఘ పరి 

పూర్లశ క్రి సంపన్న్ని6డు. అట్టి భగ వానునా(శ యించుటకు 

మన కర్హ త న్వల్పము. భగవంతునా[శయించుటకు నలయు 

(జి శుద్ధి, వినయము, భక్తి, భయము మున్నగు ను త్తమ 

లతణములు మనకులేవు, కాని భగవానుండెంత సర్వా 

తీతుకో అంత అమేయ కృపానిధి; అంతభ క్షసులభు(డు, 

భక్తుడు చి త్తశుద్ధితోంగోరినంతచే అనంత వేగముతో దయ 

చూపి రథీంచు నతిలోక సద్దుణ నంపన్నుండు. ఆశ్రయించి 

మూాచుక్రో! 

474. మానవుడు _బెవదృష్టిని పెంపొందించి కొన 

వలను. భగవానుండు నర్వములోను, నర్వ(త, సర్వకాలము 

లలో నున్నాండనునది పరమనత్యమని నమ్మువ లెను. అట్టి 

పరమనత్యమును మాటలతోలాక, అనుభవ పూర్వకముగా 

దర్శింపవ లెను. అన్నియు నీశ్వర నంకల్పమువలననే జరుగు 

చున్నవనియు నిశ్చయముగా నమ్మి జీవితములో.(బతితుణము 

నీ విషయములో నిరుగువారుగువారి విషయములో, మరియు 

లోకములో నెన్ని యోజరుగుచున్న వానితో ఛభగవత్పంకల్పము 

నకు పిడందియరాని సంబంధమున్న దని దర్శించు జ్ఞానదృష్టి లేక 

ఒదెవదృష్టీ. నభ్యసించి, పరమేశ్వరుని (పత్యతుదర్శనమును 

పొందవచ్చును. అట్టి నిత్యసా తా త్మా_రమువలన లభించు 

నానందము, చి_త్తశాంతి అవ్యయము లెనవి, ముక్తి దాని 
లోనిదే. 
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475. సరషక_ ర, సర్వదాత, భగవానుంజేయని తెలిసి 

నచో నింశేమియుంబెలియ నవనరములేదు. అదియే మోతు 

దాతయగు (బ్రహ్మవిద్య. (1) నర్వక _ర్రయనంగా భగ వా 

నుండు తప్ప వేరొక కర్త లేండనియర్టము. అన్నియు దేవుడే 

చేయుచున్నాడు. అన్నియుననగా నిందు మినహాయింపు 

లేదు. (2) నర్యడదాతయనయా సర్యక ర్రయగు భగ వామండే 

యగుటచే నింకనిచ్చువాండింొక ంజెచట ను-డుట కవకాశ 

మున్నది. నిత్యానిత్య వస్తువులు అనగా నిహుపరములు, అనగా 

నశ్లించునవి, నశింపనివి, నరము భగ వానుండొక్క_ండే యిచ్చు 

వాడు. ఇది నిత్య వమునుభవమునలోంజూచు సాధనమే తపస్సు. 

476. అఖ డబలము; అన(తేక్కప, అన్యయానందము 

మున్నగు పరిపూర్మ కల్యాణగుణ రాశి యగు భగవానుండు, 

నీలో సీకత్యంత సమిపవర్తిమై, న్వచ్భుహృదయముత 

(బలుకరించిన చో, జవాబు చెప్పుట కెల్లప్పుడు నకల (ప్రాణు 

లక్కు దివ్యాధార మైయు "డగా, “నేను నిరాధారుండన్సు దిక్కు 

లేని దరి్శిదుండను నన్నుంజూచిర మీంచువారెవరును శేరు, నా 

(బతుకంతియు వ్యర్థము” నని పలవించుటకంకు దుర్భర మైన 

అజ్ఞానము మజొకటి లేదు. నిజముగా సీన్స చేనుని తొడమోద 

గూర్చుండి యేక్బుచున్నావు ! అమృత శీరమిచ్చు తల్లి 

యొడిలోయగూర్పుండి, యేడ్చెందుకు ? 

477. ఒకొ_క్క_క్కు గడియలు, పూటలు, దిన 

ములు గడచిపోవుచున్నవి. దేహమును విడిచిపోవలయు 
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కాలము నమిోాపించుచున్న ది. అందరకది సత్య మే; వృద్ధుల 

కతి సత్యము. లది భయంకర పరిస్థితి. తప్పించుకొను మార్గ 

మున్న దా ? లేకేమి! భయభ క్రి వినయములతో నర్వమున 

కధిషతి కాలమున కధిపతి మునగు భగవానునా[శయించి, 

భయభ కి వినయములతో, నొకత్సణమెన మానకుండ సేవిం 
ఫుము, గళయము లేదు, సీకు జన్మజరామృ త్యువులు, తదితర 

దుఃఖములు లేని అవ్యయానంద పదవినిచ్చెదన”ని పలికి దర్శన 

మహాభాగ్యమునిచ్చు "దేవుని కృపనార్జింపుము. ఈ|ప్రయత్న ము 
చేయు మానవ్ర౭డే మానవజాతికింబూజ్యుండు. తక్కిన 

వన్నియు నిరర్ధక కర్భకలాపమే! 

478. ఈవిశ (మంతయు భగవానుని భవనము. అందు 

మనము నివసించుచున్నాము. ఈభవనములో జీవించు సర్వ 

(ప్రాణికోటి కవనరములగు సదుపాయములు, గృహయజ 
మాని యగు భగవానుండే అత్యంత (శ్రద్దతోంజూచి నమ 
కూర్పుచున్నా (డు. మనము మన తం(డియు, నింటి యజ 

మానియున/స భగవానుని భయభ క్షి, విసయమ ర్యాదలతో 

బూజించు నెడల మనక వసరములన్ని టిని నమకూర్చి, మన 

లను దనంత వానినిగాంలచేయును. నాన్నగారి యింట్క నాన్న 

గారి పోషణలో (బతుకుచు, నాన్నగారికి కృత జత, మర్యాద 

చూపనివారి ఆత్మ(ద్రోహము, “చెవ[దోపహాము శితూ రము 
లని చెప్పవలెనా ? 

479. "భగవానుంయన్నాండు; కాపాడంగల నవు 
రుడు కాపాడితీరు వయగలవాండు. అ(శితమందాంరుడు.” 
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ద్రింతకంకు చనేమికావళను? నీ చి త్తశాంతికి, ఏ ఉఊయయానందము 

నక్కు నీ నకల దుఃఖనివారణమునక్రు, సీసర్వసమస్యల నను 

కూలముగ బరిష్క_రించుటకు, సీధరాగ్రిర్ధ కామమోక్ష. నంసిద్దికి 

ఛగవానుండున్నాండు. నోరు విప్పి అడిగిమాడు. మాటలు 

రావా? కనపడుట లేదందువా? ననపడమని కోరు; ఎంత 

సులభమైన మార్షమో ! 

480. నాకు మరణములేదు; నన్నా శ్రయించినచో 

సీకు నుండదు. నాకు దుఃఖము వతేదు; నన్నా (శ్రయించు, పక 

నుండదు. నాలో నర్వజగమునున్నది. నీవ నందులోని 

వాండవే. నాలోనేయున్న నీకాపదనెవండు కల్వింపంగలండు? 

నీవ వేరుగా బలహీనుండ్నవె, అల్పుండ్నవె), యున్నావని 

(భమించుచున్నావు; అందుచే, స భాంతిచే, ఆపదల భాతి, 

దుఃఖ, భాంతి కలుగుచున్నవి. నాలోనీవు, నీలోనేను నున్నాము; 

పది గుర్తించు; సీను వేంని యెవరుచెస్పినను నమ్మకు; ఇది 

నీవు పూర్తిగా గట్టిగా నమ్మిన చో, నీవు నేను గలిసి యున్నా 

మని చూడగలవు. నర్వాధిపత్నినెన నాలోంగలిసియున్న 

సికు లోపములు, దుఃఖములు, దోషములు నంభవించుట 

కవకాళ మేది? ఉన్నదనునది వట్టి (భమ. (భమ విడిచిపెట్టి 

చూడు. ఇంకొక సత్యమును జెప్పుచున్నాను; భయపడకు; 

నేశేసీను, సీవేశేను. అనగా చేను చేవుడను; సీవు నేనే 

అనగా నీవు బేవుండ వే. అన్ని దుఃఖములు దీనితో ద్వామయి 
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4581. పరిప్యూర్గ మనశ్శాంతికి ంబరిపూర్త సాధన 
మున్నది. సర్వచాధ్యతలు భగవంతుని వే; మనే బాధ్యతలు 

లేవని స్పష్టముగాందెలిసికొని మనస్సును నీరు పారబోసి 

బోర్లించిన పా(త్రవలె నిర్భలముగా నుంచి కొనవలెను. క్త 

ఒక్కడే; దేవుడే; (భాంతివశులమై మనము క ర్హలమను 

కొను అక ర్లలము. క_ర్హ్రత్యము లేని బాధ్యతలుండునా? ఇది 

తెలియుకే తపస్సు, జపము, ధ్యానము. వభాద్యత లేనివానికి 

బె గలెందుకు. బాధ్యత అనలే లేదను బెగ ఒక్క_కే ఉండ 
నగును, బాధ్యత, బెంగ బేనివాని శాంతి, (బహ్మానండతుల్య మై, 

నోాకుమిచ్చునదై తరింపంబేయును. 

482. మనదృష్ట్రిళలో లోపమువలన సృష్టిలో దోహ 

ములున్నట్లు గోచరించి మనకు దుఃఖ హేతువు లగుచున్నవి. 

భో వానుండు పరిపూర్లుండగుట చే నాతని సృష్టియుంబరిపూర్ష 

మైనే కావలెను. అటుగాక, నిజముగా సృష్టి శో దోషము 

లున్నచో, నృష్టిక_ర్ప పరిపూర్ణతకు లోపము నంభవించును. 

కావున సృష్టిలో పీనమంతయు దోవముంకుటో వీలులేదు. 

కాని మనకు దోషములు గనిపించుటకు. గారణముండవ లను. 

అది మన చూపులో దోవము. భగవానుండు తన వినోదము 
న్నే సృష్టి చేసెను మన భోగముల శె చేసెనని తలచి, విని 

యోగింపంగోరుకు దోషము విశరమంతయు సీశావాస్యము; 

భగ వన్మయమని అర్ధము. 

4883. మనకొకవని కలిగినపుడు మనకంకు బాగుగా 

దానిని నెర వేర్చు మి(తుండు వచ్చి యీపనిని నేనుజేయుదు 
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నని పలికినచో, నాపనిని వానికొపుగించి మనము సుఖముగా 

(గూర్చుండి, ఫలితము ననుభవింపవచ్చును. కాని యంత 

మిత్రుల కేనన్కు మనయందెంత (పేమగలిగిన వారల్నడైనను, 

మనసనులనుగొన్నిటి నాతడు చేయ లేనివాండు కావచ్చును. 

అట్లుగాక, యెట్టి-న్నినెనను, జఅతిసులభముగా నెర వెర్చి, మన 

కుపకాగము చేయు సామర్థ్యము గలవాడు భగవానుం. 

డొక్క_.జే. అందుచే ప్రతి వ్య కిక నంపూ ర్లసమర్దు(డు, 

ను త్తమ మి[తుండు భగవానుందే. మన పనులన్నిటి నాపర 

మౌాళ్ళ కొప్పగించి, నిరిషచారముగా, (గార్పుండుట కవ 

కాన్గముండగా (శమపడు ముందు లకు గ 

484. ఛగవద్భ క్తుండగు వ్యక్తి డేనికొణు కెప్పుడు 

ను[దేకవశుండు కానక్కరలేదు. పూర్ణ శాంత చిత్తుండై, 

మెలగవచ్చును; అం తేకాదు; చి త్ర పసాదముతో (బాటుగా 

నవ్యయానందము ననుభవించుచు, చిత్క_ళాకాంతి ము(ద్రిత 

ముఖారవిందుండై , నకల (ప్రాణులకు దర్శనీయు.జై వర్తింప 

వచ్చును. ఈశ్వర సంకల్ప (ప్రదర్శనమే లోకమని గుర్తించి, 

కామ[కోధో,_దేకము లను నగ్నిజ్యాలలను (పశాంత జలధార 

లచే నార్చి వేసి, పోయిగాం/సార్చుండవచ్చును. 

455. పరిపూర్ణ భక్తి, పరిపూర్ణ జ్ఞానము, పరిపూర్ణ 

జి లేం్యదియత్వము లేనిదే లభింపవు. కావమవశుండు భక్తుండు 

కాండు; జితకాముండు శివుడు, కాముని సంవారించి, నివ్ఫండు 

పార్వతిని వివాహమాడెను. కామము, (క్రోధము మోహము 
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నుండవచ్చును. కాని మనకవి వశములై యుండవలెను. భక్తు 

లకు, జ్ఞానులకు నున్నచో వారి కామ(క్రోధములు లోక 

కల్యాణ హేతువులగును. కాని మనవశములోనవి యుండ 

వలెను; వానివశములో మనముండరాదు. భక్తుని భక్తి, 

జ్ఞాని జ్ఞానము, నిర్దష్టములు, పరిపూర్ణ ముల్నునెన చో జితే-(ది 

యళత్వము వారిక(ప్రయత్నముగా లభించును. 

486. ధర్భుమనగానేమి? విశ్వమును ధరి-చునదనగా 

న(క్షమ స్థితిలో నిలుప్రుశ క్తి ధర్థాము ఆశ క్తి యీాక్వమని దే. 

ధర్భమనగా నీశ్వరసంక ల్పానుగుణమైన (పవర్తనము. ఈశ్వర 

నంకల్పము మనక్షంబెలియదు. వేదములిశ్వర (పో క్షములు 
గావున నిశ్వర నంకలాఎను గుణమ్నులెన ధర్భములను (సక 

టించెను. తదను గుణముగా మనువు పరాశరుంకు మున్నగు 

వారు, వాల్ఫీకి వ్యాసుడు మున్నగువారు, ధర్భశాన్ర్రము 

లను పురాణేతిహానములను రచించి మార్షద్శ్శాకు లెరి. 

అందుచే ధర్హామనగా _దెవమే. ధర భీతి, చెవభీతియు నొక శు. 

కాన్రన మనము ధర్మానుగుణవ ర్హనులమై జీవించుట ముఖ్య 

మైనది. ధరగ్హివర్తన మనగా సీశ్యురుంయు సంతసించు కీలము. 

నకల [పాణులలో సీశగ్టరుండున్నాండు కావున, నకల (పాణి 

కోటి కేమమునకు 6దోడ్పకునటే ధర్భశీలము. 

487. వేదాంతమనగా త్సణికను, అస్టిరమ్నునెన 

దానిని విడిచి, స్టోము, నిగ్యాము నెన దాని నాశయించుట. 

'కూలిపోవుటకు సిద్ధముగానున్న _ కుటీరములో బుద్ధిగ ల 
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వాంజెవండు కూర్చుండి మృత్యుముఖమునం బడుట కిచ్చ 

గించును? మనచేహా మస్టిరము, బంధుమి[ తులు, భూ[దవిణ 

గృహారామాడిక మస్టిరము. పోవువానిని బట్టుకొని, ఉండునని 

(ఛమించుట దుఃఖ పెతువు వది స్టిర మైనదో అది (ప్రత్యతు. 

గోచరముకాదు. తాత్కాలికముగా గోచరించి మరల 

అద్భశ్యమగు దానిని పట్టుకొని (వేలాడుచున్నాము. బాహ్యా 

దృవ్షీక గోచరింపకున్నను, పర మాతృ లేక భగవానుండు 

పరమనత్యమని, _ వేదములు, ఉపనిషత్తులు, నమ దగిన 

బుషులు, జ్ఞానులు చెప్పినది నమ్మి, అనుభ వసిద్ధికె చెప్పం 

బడిన సాధనచేయుశే తెలి వెన పని. 

4588.  వేదాంతమనగా వెలుగును చీకటిని శుభా 

శుభములను, సుఖదుఃఖములను, ఇష్టాసిష్టములను, సమముగా 

(జూచుకు. కాని వెలుగును చీకటిని, సమానముగా జూచు 

కుట్లు? సుఖము దుఃఖము నమానమా ? ఇద్ పెద్ద (పశ్న. 

కాని యిది (శ్రీకృష్ణ భగవానుడు చేసిన మహోపదేశము. 

దీని భావమెరిగిన చో నిందు కష్టముండదు. సూర్యునికి దూర 

ముగానుంకుట వలనంగొంతిసేపు చీకటి కనిపించును. సూర్యు 
నితో నెల్లప్పుడున్న వారికి చీకటి లేదు. అదియే ద్యంద్వాతీత 

స్టితి. అస్టికికర్ణము దేవుని సామిప్యమునుగాంచుశే. అది 

అతీ౧( ద్రియస్థితి. _దెవసాన్ని ధ్యమందున్న చో నెల్లప్పుడు సర్వ 
శుభములు లభించును. దుఃఖదర్శనముండదు. ఇం(దియస్థితి 

నుండి, యిం[దయాతిత స్ధితి! (బోవుటమే దుఃఖనివార 

ణోపాయము. 
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489. వేడాంతమనగా మానవుడు వేయవలసిన 

పనిని చెప్పునది. వపనిచేసిన, దుఃఖమెన్న (డు నుండదో, 

వేదాంతముచెప్పును. మానవజీవితములో నెన్నడు చెడని 

అవ్య యానంద శాంతులు లేవని వేదాంతము చెప్పును. అవి 

'దేశ్రనియొ క్ట నున్నవనియు, చేవునెణిగి ఆ్మథయించినచో 

లభించుననియు బోధించును. దుఃఖనమ్వ్మిశీతము, కుణికము 

కాక సార్వ కాలికము సాత్యతమునగు శాంతిసౌఖ్యము నయం 

జాలని కాంతొకనకముల నాశ్రయించి, కాలము, శక్తి వ్యర్థ 

ము లెపోగా, కాంతాకనకాభిలాపష మోసమని తెలిసి, దుఃఖించి 

మృతినంది, తిరగి జన్మి-చి, పూర్వ్యజన్నదోవములకేే మరల 

బాోల్చడి చర్వతచర్యణముగా అసంఖ్యాక మ్ములెన జన్మము 

లెతియు మానవులు గుణపాఠము నేర్చికొన లేకున్నారు. ఈ 

నంగతి తెలిపి బుద్ధి చెప్పున బే వేదాంతము. 

490. వేదాంతము చెప్పునదేమనగ్యా మానవుని 

గమ్యము, గమనమార్లము, గమన విధానములను తేట ెల్ల 
మొనర్పును గమ్యము మోతుము; గమనమార్లము (బ్రహ్మ 

జ్ఞాన సంపాదనము లేక పర మేశ్య రారాధనము, సర్వేతర 

కాంతులను తృణ[పాయముగా (జూచుట; గమన విధానము 

ముఖ్యమైనది. చిన్ననాటి ను*డియీ (బ్రహ్మజ్ఞాన సంపాదన 

దీత[ప్రారంభమై, వారక చార్బల్యము రాకుండగ నే (బహ 

'వేత్తమై. తరించు టవనరము. ఈదీతలో వేగము ముఖ్య 
మైనది. మృత్యునెప్పుడు _పెంబడి (మింగునో తెలియదు. 
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రోగాదిక దోషములడ్డువచ్చి, దీక్షను చెడంగొట్టవచ్చును. 

కామకాంచన కీ ర్లికాంతాదులు [తోవతప్పింప వచ్చును. 
అందుచే ౧గళోరదితణళో వేగమును జోడించి తరింపువుని 

పలువునిచ్చున దే వేదాంతము. 

491. వేడాంతిమనగా నెన్న ంజెట్టి భయమును లేకుండ 

(జేయునది మన భయముల క్రజ్ఞానమే కారణము. (1) అజ్ఞా 

నము భయము నొకటియె. మనము నిజముగా అభయ 

స్వరూపమగు పర మాత్యమయై యుండగా, జన్టుజ రామృత్యు 

వులు గల ేహముతోడి అల్పజీవులవమును (భాంతి నుదయింప 

(జేసి బాధించున బే అజ్ఞానము. (బహ్హ్మృజ్ఞానము నా(శయిం 

చుశే దీనికి మందు. (2) లేదా, సర్వవ్యాపియై, మనహృదయ 

మందిర నివాసియె, అఖండ కృపామూ ర్తియైెన పర మేశ్వరు 

నా[శయించి అభయ[పదడాన మార్తించుశు చేయవలయు పని. 

ఆచరణలో శెంటికి భేదముండదు. భక్తి, జ్ఞానములు భయ 
రాహిత్యమిచ్చి రమీంపంగలనవు. 

492. వేదాంతము మనకు నిజముగా నెన్నండు దుఃఖ 

మునకు 6౧గారణము లేదని బోధించును. నశించు వస్తువులు 

నిజముగా నెల్లప్పుడుండునను (క్రాంతి దుఃఖ హెతువు. మన 

కన్నుల యదుట నవి తమన్వఫావము ననునరించి నశింపంగా 

మనమెందుకు దుఃఖింపవ లను ? చెట్ల ఆకులెండి రాలిపోయి 

ధూళిలో 6గలిసిపోయినవని యెవరై న నేడ్తురా? అటులే 

మనము నమ్మిన "దేహము, భార్యాసు(త్ర బంధుమి(కౌదులు 
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మృత్యువశు _లె నళింపంగా మనము కన్నీరుపెట్టి విలపించుట, 

వివేకమని వేదాంతము ఫోవించుచున్నది. 

498. వేదాంతము సమతగ్గమనగా నరియగు నర్గము 

చెప్పును. ఆతస్థాయిలో సకల జీవ, జడములు సమౌాన 

ములే. అవుకు సమానత్వము నిజమాయను (ప్రశ్న యే లేదు. 

ఏకము, అద్వ్యితయమునగు సత్పదార్థము లేక పర్యబహ్యుము 

సత్యమైయుండిగా నమానత్వ (ప్రశ్నియేమున్నది? రెండు 

సంతకంశ నధికముగా నున్నచో, వస్తువులకు, నమత, భిన్నత 

సమన్య కలుగును, ఉన్నదొకశేు పరమాళ్శ అయినప్వ్పు 

డే ప్రశ్నయు లేదు. చేహాబుస్ధీం(ద్రియ స్ధాయిలో భేదములు 

తప్పవు. అవి పరిమితములు, పరిణామవశముల్నునె, భిన్న 

దశలలో నుండక తప్పదు. ఈభేదము జీవులలోను, జడము 

లలోనుగూడ ననంతేముగా నున్నది. చేవాములు, బుద్ధులు, 

పరిణామదశ ననుసరించి భిన్నములుకాక తప్పదు. 

494 వేదాంతము నిన్ను స్ు పరిశీలించికొని నీనిజ 

స్వరూప మేమో తెలిసికొమ్మూసి బోధించును. వికారము 

వబాందునది సీవుకావని బోధపడును.  బేపామునీవుకావనసి 

నిద్ర చెప్పుచున్నది. నిద్రలో చేవామును విడిచి, సెక్కు_ 
చోటులందిరుగుదును. గాథని(ద లేక సువి.పి లో మనోబుద్దీం 

(దియము లుండవు,. మేల్మా_ం౦చ్చి సుఖమైన నిదషట్టినడని 

చెప్పుదును. లోనుండి, నిర్వికార మైన దే ఆత్మయని పలికిరి. 

సీవు"సీనిజస్వరూవమగు నాళ్టుజ్ఞానము నాన్టించిన చో, చేహ 
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మనోబుద్దిం(ద్రియాదులన్నియు. దాత్మా_లి కోపకరణములని 

తెలిసి అవి మార్పుచెంది చెడినప్పడు విలపించుట విడిచి ఆనం 

దము ననుభవింప్రమనియే వేదడాంతోపచేశము., 

495 వేదాంతము మానవసేవయనగా మాధవసేవ 

- యేకాక, ఆతసేవయనియు బోధించును. ఆత్మసేవయనగా, 

నీకు సీవే సేవచేసికొనుట యని 'వేదాం తార్టము. విభిన్న 

పరిణామ దళశలలోనున్న జీవరాశి కంతిర్లతమై ఒ కేపర మాత్ళ 

నిలిచియున్న దనియు నందుచేం బరోపకార మనగా అతో్జప 

కారమనియు ననగా, నీసేవ సీవుచేసికొనుకు యనియు వేదాం 

తము ఘోషించుచున్నధది. చంటిబిడ్డలకు స సృన్యమిచ్చి. చంక 

బిడ్డ కన్నపుముద్దలు పెట్టి, కౌమార 'ములోనున్న బిజ్లకుంజదును 

చెప్పించి యు క వయసుు_రాలై న కన్యకు వివాహా మొన 

ర్పుటయే నిజమగుసేవ. [ఉమనమానము; సేవలో ఖేద 

మున్నది వర్లా(శ్రమ ధర్భముల భావమిదియే. రాగ ద్వేష 

ములవిడిచి ఆ క్నాభిమానముతో నన్ని దశలలో నున్న వారికిని 

చీవచేయుటయు స్వీయసే వీవయగును. అదియే మాధవసేవ 

సీన్చ మాధవుండ వే; అందరలో నీవుండి, నీకేనీవు సేవచేసి 

కొను చున్నావని వేదాంతము (ప్రకటించు చున్నది. అత్మ 

స్థాయిలో నేకత్వము నమానళ్వెము, పరిణామ ద శాంతర్ధశ 

లలో అనేకత్వము, అనమానతి నుండగాలెవని (ప్రచురించి 

నచో ననత్య (పకటనమగును. 
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496. "అన్నం(బహ్మాతివ్యజానాత్ ” అని ఉపనిష 

ద్యాక్యము అన్నమనగా మనము (బ్రతుకుట కుపయోగించు 

పంచభూతములు, దానివలన జనించు నకల (ద్రవ్యములు నకల 

ధాన్యములు, కాయలు, దుంపలు, పండ్లు, అన్నియు నన్న మే, 

అవిలేకున్న మనము (బతుకంజూలము. జీవాహోర మె, వోవణ 

రత్స్షణములు, నంతతినిచ్చు సన్నము (బహ్మూన్వరూపమే మన 

మన్నము తినుచున్నామనగా భగవంతు. డిచ్చిన (ప్రసాదమవి 

భక్తితో? దినవ లెను. అన్నము నెన్న6కు బందింప6 రాదు; 

దుర్వినియోగ మొనరఎరాదు. వలన నది దైవదూషణ 

మగును. మరియు భుజించునపుడు పరమాత్మను న్యరించుచు. 

బర మాత (సనాదమును సీ(కరించుటచే, బల విజ్ఞాన గ్య 

మాలు లభించును. 

497. భగవంతు నారాధథించుటనగా భగవంతుని 

కిష్టములై న పనులను జేయు కు. మాధవసేవ యనగా, మాధవ 

సంతతిసేవు అనగా నరర్ట_పాణిసేవ. వ[పాణికి సేవచేసినను, 

దానిని పర (బహ భావయుతోం బూజిం ఎ చేయన అను. వలన 

సర్వ (ప్రాణులలో భగవానుంసున్నాండు. సనిలోను, నకల 

(పాణులలోను నిండియున్న వాంకు మాధవృిండే. ఆ మాధవుడు 

సీవే యని వేదములు సలుసచున్నవి. సర్వ,పాణికోటి సౌఖ్య 

మున శె నీవు పనిచేసినచో, సీకు నీవు నిజమగు సేవచేసికొనిన 

వాడ వగుదువు. అదియే పుణ్యము; పుణ్యఫలము ముక్తి య్; 

భగవంతునితో నెకత్వము; అదియే జన్బు రాహిత్యము; 
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అనిరగచసీయానందము, ఆనందమయాఖండశాంతి; శాంత్యా 

నందమయామోఘానంత శక్తి బలము, తేజస్సు, నర్వమును. 

భగవదారాధనముతోందుల్య మైన దింకొకటిలేదు కారణము 
భగవత్తుల్యుండింకొకండు "లండు. 

498. నకల సాగరములలోని జలబిందు సంఖ్య, 

నక్షత్రముల. లెక్క, ఇసుక శేణువుల. పరిగణనము నర్వ 

(పపంచ వృథశులతా పత్రముల లెక్క_గట్టుట, యెవ్యనికి 

సాధ్యముకాదు. వీని నన్నిటి నిచ్భామాత్రైముచేం గల్పించి, 

తొలగించు సామర్ధ్యముగల భగవానుని పరిపూర్ణ శక్తి 
సామర్థ్యముల( బంచేం[దియములచేతను యం (గాసాహాయ్య 

మునను నెజబుంగంగోరి అన్వేషణ మారంభించిన (ప్రకృతి 

శాన్రు) వేత్తల కార్యక్రమము వ్యర్గమైనది. గణనాతీత వస్తు 
గణన యత్నము బుద్ధిమాంద్యమును చూపును, 

499. అప్పడనులు నిప్పుల వె గ ల్బునవుడు, వాని 

నొక వెపు కాలిన వెనుక, తిరుగ వేసి రెండవ వెపు కాల్తురు, 

రెండు _వెవులలగాల్చినచో 6దినుట కనుకూలించును. భక్తుం 

డప్పడము వంటివాంజే. భగవానుడు తన భక్తుడు కదా 

యని సుఖమిచ్చిన చో, నందువురగి కొంతకాలమునకు భగ 

వానుని మజుచి వర్తించుట శకారంభించి, (భష్టుండగును. 

అందుచే భగవానుండు భక్తుని జీవిత మను అట్టు లేక అప్ప 

డము తిరుగ వేసి కాల్చును. అనగా నప్పుడప్పుడు కొన్ని 

చికాకులు కేశములు కలిగించి, వేధించుటవలన భక్తుండు 
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దేవుని ముజువయజూాలండు. బాధలు, భక్తునికి భగవంతుని 

జ్ఞాపకముచేసి రహీంచును. ఇది భక్తి పరణామ వత్స; పూర్త 

భక్తుడు పరీక్షలన్నిట కృ 'తార్జులడే పట్టములు ప్రచ్చుకొన్న 

వాండే. 

500. మనకు చేవామును చేవుండిచ్చినాండు. మన 

మెంతకాలము జీవింపవలెనో, వదినమునేది యెంత తినవలెనో 

(తాగవలెనో, ని(ద్రింపవలెనో, తుమ్ముట, దగ్గుట, (కేన్చుట 

మున్నగు నత్యల్ప |క్రియలుగూడ నిశ్వర చోదితెము లె నడచు 

చున్నవను నది పరమ సత్యము. పాపసమనగా నానత్యమును 

నంకించుకు. నేండు మాళిల్లిగారి త ద్దినము నూరు రూప్య 

ములు వ్యయమైనది. ఇంటనున్న వాడు. నాల్లవ ఫు(త్రుండు 

వూతమే. ఆతనికి 109 జ్వరము. వ్ పదార్గమును భుజిం 

చుట కీ (రాజ్ఞ లేదు. నాభార్యకు జగరము; నను చారు 

నన్నము నల్పుముగాయ డొంటిని, వండినవన్ని యు బనిచేయు 

దాసీజనము తినిరి. ఒక గ్లాసు మంచినీరు (తాగుట కళ్ళు రాజ్ఞ 

కావలెను. సూతుగి బుద్దితో నన్ని టిని పరీక్షించు భక్తుని 

కీశ (ర సంకల్పము (పత్యతుమగును; అనగా 'డేవునన్ని టిలో. 

జూడవచ్చును. 

501.  చేహూభోగమునకు, రోగములు, నిర్వీర్యత్వము 

పన్నులుగాం జెల్లి-పవలెను. బెహపటుత్వము వ్యయము 

కానిదే, యివాలోక భోగములు లభింపవు. చేవాపటుత 

నంపదనిచ్చి చేనునియొ ద్ద, మి క్కియను పటికబెల్లమును తెచ్చి 
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కొనవ అను. అదియే (బహ్హ్మచర్య దీశ. కఠోర నియమముల 

ననునరించు గృ హాస్థ దాంప్యూ జీఏితము రెండవరకము (బ్రహ్మ 

చర్యము. ఇంక ఎసురవిహారభోగ లంపటుల దౌర్భాగ్య 

ములు కడు నికృష్టములు. అన్టలిత (బహ్హ్మచర్యది కు రదెవ 

భక్తితో మేళవించిన పుణ్యాత్యులకింక జన్యుముండదు. మన 

మట్లు చేయలేక పోయినచో (బహ్మచర్యమును ఐ= దింప 

రాదు. మన దౌర్చల్యము సుగుణమగునా ? 

502. మూానవజీవితము మొదటినుండి చివరవరకు 

నెట్టి యొడిదుడుకులు, బాధలు లేకుండ, సుఖ శాంతి నంతో 

షములతో నడచుట, యిహాలోకమున దు ర్లభమైనది. పుణ్య 

పాపముల సాంకర్యమే మానవజీవితము. ఫలితము సుఖ 

దుఃఖముల సాంక ర్యము తప్పదు. మనశేల కష్టములు రావలె 

నని అనుకొని [పయోజనము లేదు. అందుకే పాపమును వృద్ధి 

చేసి, పుణ్యమును తగ్గించు నాలోచనలు, కర్భలు మానుట 

కున్కు వుణ్యమును వృద్ధిచేయు భావములను, కర్ణులను విశేష. 

ముగా౭జేయుటకును సూ[తములను గృ హాస్ట ధర్హములలో 

మేళవించి, హీందూధర్శ(పణాళిక జాతిని నడపినది. దానిని 

విడనాడంజూచుట వినాశ హేతువు. 

503. ఆడ్యంతములు లేనిది (పపంచము, అది ఆడ్యంత 

ములు లేని భగవంతునినుండి వచ్చినది. (ప్రకృతి శాస్ర 

వేత్తలాద్యంతములు లేనిడాని కాద్యంతములు కనుగొనవలె 

నని ప్రయత్నించుచున్నారు. అనగా వారిబుద్ధి పెడ(త్రోవ 
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పట్టినది. పెడ(తోవపట్టిన వీరి కృషివలన మొనవజాతి మను 
గడశే [ప్రమాదము కెచ్చు మారణాయుధములు తయారు 

వేసిరి. రజ _న్తమోగుణాధిక్యముగల వివిధదేశాధిపతులు, పరి 

పాలకులు ని(గహా లోపముగలిగి లోకవినాశ కారకులు గావ 

చ్చును. ఇది లోకమునకుంగల భయంకర [సమాదము భగ 
నానుండే యూ(ప్రమాదమునుండి లోకమును ర శ్నీంపవ లెను. 

504. మన హృదయములలో భగ వానుండున్నాండు; 

వీపాచము లున్నవి. వీశాచములనగా గతజన్మలలోని సంస్తా 

రములు. అవిమనలను విడిచిపెట్టక, తెలలె త్తి న్మృతిపథమున 
(దిరుగుచునేయుండును. పుణ్య పాప సంస్కారములు రెండు 

నట్టి వే. ఫుణ్యనంస్కారములు _ బెవారాధనమునకు6 (బోత్స 
హించును. పాపనంస్కారములు దువ్క_ర్భ్ముక లాపములకు 

6(బోత్పహించును. తపననగా ఆాపనంస్కాారముల సమూ 

లముగ్కా సంపూర్ణముగా నశింపంజేయు కృషియేే లోనున్న 
హృదయ మందిర నివాసియెయున్న భగవానుని మటువక, 

పూజించి, వాని కృపనార్థించిన చి షో పాపనంస్థార విశాచములు 

పారివోవును. ఈ _చెవారాధన కృషిలో. (గృ తాక్టుండగు 

నాతండ తిరిగి జన్మింపనవనరము లేని ముక్తుండగును. 
505. అమితిమగు పాపముచేసి, అల్పమైన జపముతో 

దాసిని పోంగొట్టుకొనజూచుట "లెక్క తెలియని మరాథబుద్దిని 
సూచి-చును. ను జపముచేయుచు. జిరకాలమునుండి భ్ 
వానునా[(శ్రయించితిని. నాకింకను కష్టములు బాధలు యాత 
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నలు కలుగుచున్నవి. భగవంతుని కృపకలుగ లేదొ ని విడ్డూ 

రముగా నట్టి మూఢ బుద్దులు ఇెప్పికొనుచుందురు. సీ భగవ 

దా(శశ్రయ దీక్ష, నీ జపధ్యానాదికము వలని పుణ్యధనము చాల 

దని స్పష్టము. చాలినచో నెట్టిబాధలు కలుగరాదు. కష్టము 

వచ్చి “యింకను పాపము మిగిలియున్న ద” ని ఘోవీంచు 

చున్నది. గర్వమువిడిచిి అహంకారము తగులంబెట్టి, భక్తి తో 

భగవాను నాశ్రయించిన చో, (బాపక్షుయము, దానితో (గఫ్ట 

రాహిత్యము; నంపూర్త సౌఖ్య (ప్రాప్తి లభించును. 

506. కొందరు మనుజుల మై(తి నెన్నండు న్రంకిం 

పము. భగవానుని మై|తినిగార్సి మనకచేక శంకలు కలు 

గును. మనము భ కులమునియు, మనకు భక్తి గలదనియు 

భావించి, కొన్ని సమయములలో భగవానుని మి(తునికం"కు 

(దక్కు_వగా (జూచుట జరుగుచున్నది, మి(తుండెక్కడ ? 

ఛభగవంతుంజెక్కడ ? భగవంతుని మి(త్రునికంకు' నల్చ 

దృష్టితో (జూచుట పాపముకాదా? విగా మనము భగవ 

దృ కులమని చెప్పికొనుచున్నాము, శంకింపందగనివాండుు భగ 

వంతుండొక్క_ండే. చేవునితో మైత్రి ఎంత పవిత్రమైన్నటె 

యుండవలెనో తెలిసికొనుము. 

507. దుఃఖమును సంప్యూర్థ ముగా నిర్మూలించికొను 

కృషిలో నర్భ(ప్రాణికోటియు నిమగ్నమైయున్నది. వ్మప్రాణి 

యేమిచేసిన నుద్దేశము దుఃఖాపనోదన మే కాని ఒక విచిత్ర 

పరిస్థితిని భగవానుడు నృష్టీతోం బాటు కల్పించియున్నాండు. 
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భగవానుని కృపామృత వృష్టీ లేనిదే దుఃఖాగ్ని చల్లారు సాధన 

మింకొకటి లేదు. (ప్రాణికోటి యెన్ని (పయత్న ములు చేసి 

నను నెంత తెలివి పట్టుదల చూపినను, భగవానుని కృపా 

లేకము లేనిదే అవన్నియు వ్యర్థము లే. (ప్రంపంచ జీవ నిరా 

ఆఅములో నే, తన్నా [శ్రయించిన వానికింగాని దుఃఖము తొలగు 

మార్ష్లము లేఘండం చేసినాడు. అనగా, కష్టము, దుఃఖము 

చేన్రుని (జాపు బంటులు. 

508. (ప్రతి మానవు జేకాంతమున ఇ౧హామ్పుండ్, 

తనలో౭దాను సూటిగా నిట్లు (ప్రశ్నించుకొను చుండవ లెను : 

"నాకు నిజముగా నేమి కావలెను ?” ఇదియే నిత్యము జపింప 

వలయు దిన్యమం(త్రరాజము. దీనికీ ఏివేకవంతు డైన వానికి 

సమాధానము త్వరలో నే లభించును "నీకునిజముగా దుఃఖము 

లేని స్టిర సౌఖ్యము కావలెను. అది దేవుని యొద్దనేయున్నది. 

అందుచే చేవునా[శ్రయించి దానిని పొందవలెను. అది మరెచ్చు 

టను లేదు.” ఇదియే వివేకముగలవానికి లోనున్న పర మాత్మ 

యిచ్చు దివ్వసం దేశము. 

509. అసాధ్యములు సాధ్యము లేకాక, సుసాధ్యము 

లగుట కవకాశమున్నడా ? తపశ్శక్తిచే నర్వము సాధ్య 

మని మనువు చెప్పినాండు. తెపశ్ళ క్రి యనగా పర మేశ్వరా 

రాధనముచేంగలుగుళ క్రి; అనగా పరమేశ్వరుని శక్తి యనియే 

భావము. జన ్ రజరామృత్యురోగ సమ్మితమగు సంసారమే 

నకల దుఃఖ హెతువు. దానినిదొలగించుశ క్రి పర మాతు శే 

గలదు. లోకములో జబ్బు బేనివాండెవండును లేడు. సంసార 
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ములో (దిరుగుటయను జబ్బుచే నకల జీవులు రోగులే, భోగ 
కాంతులు మితిమోరిన నేటి నవనాగరతలో నాజబ్బు ద్ద 

కాలిక వ్యాధిరే-గాక, కుదరని గడ్డురోగ మై అందర చేడ్సించు 

చున్నది. అసాధ్యరోగ నిర్తూలనమున కుత్తమ _వెద్యుండు 

"దేవ్రండొక్క_ండే. నర్వదుఃఖములకు వుందు "'జేవ్చంజే, 

510. అజ్ఞాన జీవితము _ చీకటిలోం దడవులాట, 
ఎన్నండు చెడని శాంతి ఆనందము నెచట నుండునో తెలియక 
మన మంధకారయా[త చేయుచున్నాము. ఆనందము 

ఛఇాంతియు (_దబ్రైహ్మపదార్హములు., అనగా శాంతి కర్ణము భగ 

వానుండే; ఆనందమునగా. బర మాత్మృయే. అందుచే మనము, 

పూర్మ్మనిశ్చ లభ క్తి లేక పరిపూర్ల (బ్రహ్మజ్ఞానము నను 
దివ్వెను చేతబట్టి, చీకటిని పో(ద్రోలి, ఛగవత్తత్వమును గాంచి 

సచో నెనలేని యానందము శౌంతియు గలుగును. మొదట 
మనము చీకటిలో నుంటిమని తెలిసికొనుట ముఖ్యము; భక్తి 

జాన దీపములు వెలిగించిన చో సత్యము దర్శింపంబడును. 

511. వది తటస్టించినను కంగారు పడకుము. ఎవరిని 

నిందింపకుమ ; ఆత్మనిందయు వలదు. వపనిచేసిన నీచిత శాంతి 
తృణమా(తమైనను నడలకుండునో అదియేదియో తెలిసికొని. 
చేయుట నేర్చికొనుము. బాధించు తాటస్థ్య మనలు భక్తునికిం 
గలుగదు; ఒకవేళ చేడై నం గలిగినచో వెంటనే, భయవినయ 
భ కి భావములతో, “ఛగవాన్ |! ఈ తాటన్ట్య్వము నాకు దున్న 
హామైనది; దయతో దీనిని దొలగించి రహీంపుమ”ని భగవ 



262 

త్పంకీర నముచేయుచు6 గూర్చుండి యేమిజరుగునో చూడుము. 

పీవనుకొొనిన తొటస్థ్యము సడలి, నీరసించి, అదృశ్యమగును. 

చేసియాడుము ! అనంత కారుణ్య సాగర మిోాశ్వరుండని 

బుజు వ గును. 

512. వాన్యదృష్టి, దూరదృష్టి మందదృష్టి మున్నగు 

దోషములు కన్ను లకుండవచ్చును.; కంటియద్ద ముల జోడు 

పయోగించిన చో నాదోవములు పోవును. కాని మనోదృష్టి 

దోప.ములకు కంటిజోడువంటి జోడున్న దా? ఉన్నది పరిశీల 

నమే ఆజోడు. అనగా వివేకము. ఉదయము పూచి సాయం 

కాలమున కెండి రాలిపోవు పువ్వులను జూచి వడ్చుట (_హస్వ 

దృష్టి; నిత్యము లక్షలకొలది మానవ బేహూములు రు. దభూమి 

జేరి దహానకర్ణ్శకలోనై బూడిద యగుచున్నవి. చానికేక్చుట 

మనో (హాన్వదృష్టి. "చేవ+దిక మస్టిరమని తెలియుట సవ్య 

దృష్టి; భగవ దారాధనముచే సత్యమునుజూచు శక్తి గలిగి 

తరించుట సక్రమ. సమదృష్టి. వివేకము, లేక జ్ఞానమే యూాదో 

పముగల మనస్సునకు. దగిన అద్దములజోడు, సంపాదించి 

ఉపయోగించుకొని సత్యవస్తువగు భగవత్తత్శ (మెరిగి, సుఖింప 

వలను. 

51లి. జపతపో ధ్యానాదులచే లభించు పర మేశ్వర 

కృపామృతేర నా స్వాదనమువలన జనించు వాగతీతమగు 

నానందము, నెన్నండును చెడని చిత శాంతి ననుభవించుటకు- 

నిష్క్లల్టువ. చిత్తము, ధైర్యము, ఏకా(గత, భ క్రిజ్ఞాన వైరా 
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గ్యములు అవసరములు. ఎన్ని జన్ఫములెత్కిన నెప్పడో యొక 

ప్పుడు వీనినార్థించు కవి. చేసినం గాని. మానవుల దుఃఖములు 

పోను. అందుచే నెంత[శిమయైన నాకృవ్. చేసితీరవ లెను. ఎట్ట 

యెదుట. గన్పట్టు భోగాను భవావకాశములు, (జహ్మృజ్ఞున 

కృషి కడ్డువచ్చి బాధించును. కాని యీకృవీ. చేసి తరించుట 

తపు గత్యంతరము లేదు. దీనికొక ముహూర్త మక్క_ర లేదు. 

వెంటనే (పారంభింపవ లెను. 

514. అన్ని గొడవలు విడిచి పెట్టి భయభ క్తి వినయ 

భె ర్యములతో భగవానుని నృరించుచు (బతుకుటయే అఖండ 

వివేకము, వలన నేనంసార నమన్యను దీసికొని పరిళశీలింప 

(డలచినను తీగలాగిన డొంకంతయ. (గదలు రీతిగా గొన్ని వేల 

యితర నమన్యలు వచ్చి, మనము చర్చించుచున్న నమన్యలో 

(_బువేశించును. సాంసారిక నమన్యలాద్యంతములు లేనివి. 

మన అల్పబుద్ధి థక్రిచే వానిని (బరిహ్క_రింప (జూచుటవలన 

మన కాలము శక్తియు వ్యర్గములై , సమన్యలటులే వెక్కి 

రించును. పరమేశ్వర నంకీ ర్లన ధ్యానాదికము సకల సమస్య 
లను రూపుమాపి, శాంతి సౌఖ్యము లీయంగలదు. అందుచే 

నహంకారము్ము గర్వము విడిచి (శ్రీహరి పాదములా(శ 
యింన్రము. 

515 పెద్ద ప్రయాణమనగా మరణము. అది యెప్పుడో 

తెలియదు. తెలియకుండుటొక దాార్భాగ్యము. మన మరణ 

తిథి నిశ్చృయముగాదెలిసిన చో, మేల్కొని, (పయాణ నన్నా 
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హాము చేసికొనుట కవకాశముండవచ్చును. కాని బుద్ధిగల 

వాండు (ప్రతి దినము మృత్యుదివన మేయని నమ్మి, నంసిద్ధుండు 

కావలెను. మనము చేసిన పుణ్యపాప కరతల ననుసరించి, 

మన మార్జించిన జ్ఞానధనము ననునకించి, మన(పయాణ 

సౌకర్యములను, మనము చేరవలసిన స్వర్షనర కాదులను నిర్గ 

యించి యాశ్య రాజై నడఫ్రుచుండును. పుణ్య ధన మత్యధిక 

ముగా నార్జించి, నిరంతర పర మేశ్వరారాధన పరుం దైన 

వానికి సుఖమైన (ప్రయాణము, స్యర్దాదిక పుణ్యలోక (ప్రా, 

_దెవకృపచే నర్వసౌఖ్యములు సిద్ధించుటము జరుగును మౌన 

వులు సుఖ[పయాణ మార్గ్లములు మూాచికొనవ లను. 

516. ఛగవంతు న_స్టితరము శంకించువాండు తన 

బాగుతాొ నెలులనివాండుు భగవానుని భక్తజన పరిరతుణ 

వీతును శంకించునాతండు దురదృష్టవంతుండగు నల్పభక్కుంను. 

సిజమైన భక్తి యిట్లుండవ లెను; “భగవానుం డున్నా 6డు; 

అంతట నిండియున్నాండు మనోవాగతీతమ్ములెన సర్వపరి 

పూర్ణ తెలుగ లవాండని పలుకటయు సూచనప్రాయమే. భగ 

వంతుని కారుణ్య దాహీణ్యములు, భ_క్షజనాధినతమును అను 

భ్ _వెక వేద్యములు, పరమేశ్వరుని కృపానుభూళతి గాంచుట, 

వాళ్వత (బహ్మానంద శాంతి సౌఖ్యము లనుభవించుశు. 

517. “అ శాంతస్యకుతస్సుఖమ్.” గీ తావాక్యము. 

ప్రసన్న చిత్తములో దుఃఖములు (ప వేశింపంజాలవు. వ్యాకుల 

చి _త్తమునకు జితో((ైకేకముల సడలించు కాంతిసాధ నావధ 
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ములు (Tranquilizers) నేడు లోకమున విరివిగా వాడు 

చున్నారు. అని చి_త్తనంతోభము నణంచివేసి మటికొన్ని 
రోగముల నుదయింపంబేయును. ఛగవంతుగియందు లగ్న 

మైన చి త్తమునశే (ప్రసాద (శాంతి లక్షణము జనించును. 
అట్టి చిత్రములో నెట్టి విపొదములు, కలతలు, భేదములు 

(ప వేశింపంజూలవు. నిశ్చాలమగు భగవద్భక్తి తాప(త్రయాగ్ను ల 

నన్నిటిని చల్లార్చి, శాంతిని సమకూర్చు పరమాపధము. 

దెవుని నమ్మి భజించువానికి ఒవెద్యుల్కు మందులు నవసరము 

చేదు. 

518. సర్వమిశ్వ రాజ్ఞావశ మై జరుగుచుండగా, నెవరు 

దోషులు, ఎవరు నిర్జోషులని నిందాస్తుతులు చేయుట కవకాశ 

మున్నది? కర్తృత్విములేని వారికింగ_ర్హృత్వ మంగీకరొంచి, 

వారిచే జరుగు కర్ణ్భలకు ధర్మాధర్శ్మ నిర్ణయములు చేయుట, 

వ్యావహేరిక్ర (పపంచమున(దప్పుదు. కాని ఉత్తమ భ కుండ; 

క్షానియునగువాంయయ సత్యము నెటిగి యేపాణియెడ దేవ 

మును జూపండు. అజ్ఞానులకు ధ ర్యాధర్హములు, ఫుణ్యపాప 

ములు నున్నవి. జ్ఞానికి రెండును లేవు. పరమార్థ దృష్టియే 
పరిపూర్ణ దృస్థి. 

519. తపస్సులు మూకు విధములు; కాయిక వాచిక 

మౌనసికములు. సజ్జన పూజ, కౌచము, నత్యలీలము, కాయిక 
తపస్సు; మానము, ఆత్భృని(గ్రహము, భావశుద్ధి, చిత్త [పసా 
దము మానసిక తపస్సు; హితమృుదు వచనము, స్వాధ్యా 
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యము, వాచిక తపస్సు. పౌడీమాటలలో (జెప్పికోన్న చో, 

నకల (పాణుల శ్నేమమును గోరుట్ట పవి(త వాక్కు, మృదు 
మధుర సత్యనంభాష ణము, నజ్జనసంగతి, భగవదితర విషయ 

ందెముఖ్యము, నిరంతర భగవ త్పాన్నిధ్య నివానమునందు 

వి శ్వ్యానము నివి మానవుని చేవునిగామార్చు సాధనములు. 

520. “నమశ్శివాయచ శివతరాయచ” అని వేదము 

నందలి నమక వాక్యము. శివశ బైమునకు శుభమునిచ్చు 

వాండని యర్థము. భగవంతుడు శుభము నిచ్చువాండను 

టత్సల్ప విషయము. భగవంతుండను నామములో నర్వ 

గుధము లీమిడియున్న వి. సూర్యుడు కాంతినిచ్చును; మేఘ 

ములు వర్షించును మున్నగువానిలో విశేష మేమియును లేదు. 

సర్వజ్ఞుడు సర్వపరిపూర్చుండు నగు భగవానుని కొక్కనిశే 
సర్వశుభములిచ్చు అనంతళశ క్రి సామర్గ్యములు గలవు. మజణె 

వ్యరికిని లేవు. కాని వేదము “శివతరాయచ' యని పలికినది. 
అనగా శివుని శుభ(ప్రదానశ క్రి అనిర్వచసీయమని యర్లము. 

మాటలకందని దని భావము. 

521. నీకు భగవంతుని యందు నిర్దుష్టమైన భక్తి 

యున్నట్లు సామ్యము, సీకు భగవదను[గహము లభించిన 

బుజువులు- నిత్యము చూచికొని_ సీభ క్రి యెట్టిదో "తెలిసికొన 

వలయును. సీ వ్రు త్తమభ క్రిగల వ్యక్కివైనచో = నీ విషయ 

ములోన్సు సీవు కోరు నితర విషయములలోను, భగవానుడు 
నీ శనుకూలముగా జరిగించుచున్న గుర్తులు గమనింపవ లెను. 

సీకు-నిజముగా భగవత్కటాతమున్న చో నీ జీవితములో నెట్టి 
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అశొంతియు, సంవ్లభము జనింపరాదు; జనించినచో భగ 

వానుండు దానిని (తుంచి వేసి నిన్ను రథ్నీంచిన సాత్యుములు 

సీను పరిశీలించి కొనవలెను. చేవునికి నీవు [వాయు లేఖయీ 
నీఛ క్రి; సీలేఖ అందినట్లు, లేఖలోని విషయములు గుర్తించి, 
ఏవ"ంధితముల నెర వేప్పచున్నట్లు సీకు నమాధాన లేఖ డేను 

నొద్దనుండి రావలెను. అందు 'ేవ్చని నంతకమున్న దో లేదో 
మూాచికొనుము. 

ర్ లలి, 'నేతములతోం జూచుళ క్రి; చెవులతో ఏను 

వక్తి మున్నగు నింద్రియశ కులు మనస్సుతో నాలోచిందు 
శ క్షి కరచరణాద్యవయవములతో. బనులుచేయు [కియాశ క్రి 
యివి యెక్క_డనుండి వచ్చినవి? డాని అధిపతి యెవరు? 

శరీర దహనమైన వెనుక నాశ క్తులేమెనవి ? (శ్రీకృన్న భగ 
వానుంజే గీతలో దీనికీవిధముగా జవాబు చెప్పినాండు; "ఇంది 

యాణిప రాణ్యా హురిం(ద్రియెభ్యః పరమనః, మననస్తుప రాబుద్ధి 
ర్యోబుద్దేః పరతస్తునః” 'ఇం(ద్రియళ క్రి కిం బర మైనది మనస్సు, 

మనశ్ళ క్రి కి బర మైనది బుద్దిశ క్రి; దానిీ్బరమైెనది ఆత్మ లేక 

పరమేశ్వరశ క్రియునై యున్నది.” ఈ పరిశిలన వలన 'నేనను 
ఆత్మశక్తి ఇంద్రియ మనోబుద్ధులను శ కినిచ్చి నడవుచున్నది. 
అనగా బర మాత్శయె నక ల(పాణి రూపములలో నంచరించు 

చున్నది. అనగా “నేను చేను(డు లేక 'ఆత్హ కలిసియే 
యున్నాము; నేనే ఆతు లేక దేవ్చండు ! 

529. _సంసారవుటొ త్తిడి (ప్రతి వ్యక్తిపై నుండును. 
చేహాపోవణ రతణాది సమస్య లేకాక, చి(త్రవిచి(త్రము లెన 
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అనేక కార్య|క్రమములతో మానవుండూవిరి పీల్చు తీరిక 
"లేకుండ నంచరించును. ఈ నిరంతర (క్రియాపరతం(త్రత_సుఖ 

మిచ్చునదా ? లెక్క_ లేనన్ని మనఃకేశముల నిచ్చును. సంసార 

మొక ముండ్లపొద; లోపల నుండ లేము; బయటకు బో లేము. 

పట్టుకొని బాధపడలేము; విడువలేము. దీనిబాధ తొలగించు 

కుట్లు ? నార ధ్యము (శ్రీకృష్ణుని చేతిలోనుంచి, సంసార 

యుద్దము సాగించినచో జయము తప్పక లభించును. 

కలక... (పతి విషయము నామూలా[గముగం బరిలీ 
లించు శక్తియు నేర్పును (బ్రహ్మజ్ఞాన మని చెప్పవచ్చును. 

మానవ్రన కెట్టయెదుటంగ న్పట్టి, ఆకర్షించి, లోంగొనునవి 

భోగవస్తువులు, కామినీకౌంచనములు, తత్పంబంధ కోటి నమ 

స్యలు- వీనిని మళ్ణముగాంబరిశీలించిన చో, భోగలాలనత్వము 

మాసనుల మట్టిలోంగలిపి వేయు దారుణ(క్రూర రాతుసిక శక్తి 

యని స్పష్ట్రమగును. వాసి యాకర్ష ణ బంధములనుండి బయట 

పడుట దుస్పాధ్యము. వోని అవి సుఖమిచ్చునా? తణికసుఖ 

లేశ |భాంలిన్సి ఆనంత దుఃఖము నవి కలిగించును. స్వల్ప 

విచక్షణ మాత్రముచే నిది గోచరించును. ఈ వస్తు రహస్య 
మును వివేకించి తెలిసికొని, శాశతసుఖమిచ్చు వస్తువును 

గని పెట్టి యార్చించుకు (బహ్మాజ్ఞానము. 

ఫిల్, కీ రికాంతు (పబల దోవ హెతువు. నన్ను 

(పజలు పొగడుటకుం గారణము నాలోనేదియో గొప్పతన 
మున్నదని మానవుడు నమ్ముటయు, దానితో నహాంకారము 
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చీన్న మొలకగా బయలుజేరి కొలది కాలములో మహో 

వృత మై శాఖో పశాఖలను బెట్టును. అదియే సామాన్యుల 

పతనమునశే కాక, ఉత్తముల పతనమునకును గారణమగును, 

కావున భ కండు జ్ఞానియు( గాంగోరువాండు కీ రికాంతును 

(వేళ్ల తోశీకి చారవేయవతెను. మనము నంపాదింపవలసి 

నది భగవత్కిటాత. సిద్ధి. అహంకార గర్వములను లోతు 

గోయిలో. బాతి ఇట్టినగాని అది లభింపదు. అహాంకారము 

నపరిమితిముగా వృద్ధి చేయునది కీ ర్థికాముకతము. 

526. భకుని కు_దేకములు స్వాథధినములె యుండ 

వలెను. ఉ(దేకవకులడెన భక్తుడు (భష్టుండగు నవకాశము 

లధికముగా నుండును, భక్తునికి లోకులను వారి మాథ్య 

మును వారి దు[హప్సవ ర్హనములను జూచిన చో ను(జేకములు 

కలుగవచ్చును, లోక ములో నత్య ధిక సంఖ్యాకులు రజ_స్త 

మోగుణాధిక్యముచే ధర్భవిరుద్ధ _ప్రవర్తనముసకుం బాల్పడు 

టలో నాశ్చర్యము లేదు. వారి నీతి విరహితమగు (పవర 

నము వారి కతినహాజము. కాని భక్తులు వారి అ జ్ఞతను, 

అవి వేకము నర్భముచేసికొని, ఖిన్నులుగావలెనే కాని ఉ(చేక 

వసులు కారాదు. ఛ కుడు తానెన్నండట్టి దుళ్శిలము నకం 

బాల్పడరాదను దీతును నిలంబెట్టుకొని దయతో వారిని 

రక్నీంపుమని భగవానుని (ప్రాన్థింపవలెను తెలియని వారు 

తప్పుపనులు చేయక మేమి చేయుదురు? వారియెడ దయ 

చూపుళు భక్తుని క_ర్పవ్యము. 
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527. అజ్ఞాన సాగరమునంబడి కొట్టుకొనుచున్న 

లోకులు, పండితులై నను పామరులై నను, నీవు పూజ్యుండవని 

భ కుని స్తుతించి, మెడలో దండలు వేసిన చో సంతసింపవలెనా? 

ఏిచారింపవలెనా ? నిజముగా నెవడు పూ జార్హుఃడు ? 

భగవంతు నారాధించిి దర్శన సిద్ధిగాంచి, ఫునర్జ నము 

"లేకుండ. చేసికొనిన ఫుణ్యాత్యుండే పూజ్యుండు నిందా స్తవ 

ముల కర్లమేమి ? అజ్ఞానులు తాళ్కా_లికా వేశవశు లై చేయు 

నిందా స్త నవముల నంగీకరి ంచు నాతడు నజ్ఞాననులలో జేరును. 

న్వు పూజ్యుండ ,వెశివని భగవానుండు "మెచ్చి నీకు సర్వ 

దోప. విముక్తి నివ్చనచో నది నిజమైన మర్యాద. భక్తుండు, 

జ్ఞూనియు నట్టి గౌరవము నంగీకరింపవ లెను; అజ్ఞాల స్తవములు 

నంసార బంధములను బిగించును 

525. “య్మత యోనీశ్వర: కృష్ణో య త్రపార్టోధనుర్ణరః 

తెత్ర (శ్రీర్విజ యోభూతిర్ధృవానీతిర్ణుతిర్తమ.” యని గతా 

చర మవాక్యము. దిని కర్ణము భగవానుండనగా (శ్ర్రీక కృష్ణుండు, 

అర్జునుండనగా భగవదృ్భక్తు కం. భగవానుండగు (శ్రీళృష్హాం 

జెల్లచ వోటుల నెల్ల వేళల నున్నాండు. పార్దునివంటి G త్తమ 

భ కుడుండుట కష్టము. అట్టి భ ప్తంకన్న చోట భగవాను. 

డతిశయముగా నుండును. భక్తుని కనుకూలుండై, రతుకుంద్రై 

యుండును అట్టి భక్తుని కిపజయము పరాభవము, మ జెట్టి 

లోపము నుండదు. అఖండై శ్వర్యము, విజయము ఆనందము 

సర్వ్వకల్యాణగుణ పరిపూర్తుంచై న పర మేళగ్వరునివి. ఛ కుని 

కపి సం|క్రమించుటభో నాశ్చర్యము "లేదు. 
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529. “రాజు తలచినచో దెబ్బలకు క్రొదువాి యను 

సామెత గలదు. రాజనగా6 బరిపాలకుని వశమై సైన్యబల 

ముండును. కావున రాజు తన రాజ్యములో నెవన్నినైన 

శిక్షీంపంగలండు. భగవానుండు సర్భ(ప్రపంచాధిపతి. లోక 

ములో నెవ్వరికై న రమణ నికణములీయ సమర్ధుడు, అందుేశే 

దుస్ఫశ్లి క్షణము, శిష్టర తుణమున్న కె పర మేశ్వరు. డవ తారముల 

(దాల్చినాడు అట్టుగాక నిత్యము సర్వజీవుల జీవితములలో 

(బతి పాణీయొక్క_ శీలము ననునరించి రక్షణ శితణముల 

ననుక్షణమాయన యిచ్చుచునే యున్నా(డు. వజీవిని ద్సి 

కొనుండు. [పతితణ జీవితములో నవనరోచితముగా భగ 

వానుండు (ప్రవేశించి, న|త్సవ ర్తనమునకు రశ్నీంచి, దుపఎ 

వర్తనమునకు శివ్సీంచుచున్న సంగతి (ప్రత్యతు గోచరము, 

న చ్చీలముతో భగవాను నారాధించి, శితణ మవనరముబేని 

రతుణము నార్జింపవచ్చును. 

590, మనుష్యులను శంకించుట మనుజుల కలవా+ు 

నది; ఈ యలవాటుతో 'బేవునికూడ శంకించువారె రి. భగ 

వానుని మానవ్రలలో నమముగానో, కొంచె మధికునిగానో 

భావింతుము అనంత క ల్యాణగుణ పరిపూర్హుండగు భగ 

వంతునికి సాటి భగవంతుడే యని తెలియుట కనేక జన 

ముల ఫుణ్యముండవ లెను. భగవానునా[ళశయించి, భజింప 

వలెను. భగవానుండు రవ్నీంచునా, రశీంపడాయను శంక, 

నిజమైన భక్తికి దారుణలోపము. తన్నుగుర్తించి (శ్రద్ధతో 



272 

నారాధించు భక్తుల కన్ని శుభములు నమకూప్పును. అట్లా 

రాధించి ధన్యులెన వారి సాత్యములు విని యేల తిరిగి 

శంకించు (ప్రారబ్దము పట్టవ లెను. ఇది అనుభ్నవెక వేద్యము. 

విశ్వసించి, ఫలితముగాంచి నిశ్సయమును నిస్పంటేహా 

మొనర్చుకొని తరింపవ లను 

551. ధ రాంర్ట కామమోక్ష ముల నార్జించు టకు డేహాము 

మనకు సాధనముగా భగవంతుం డిచ్చినాండు. డేసాము నుప 

యోగించి వుణ్యధనమార్షించి, 'దేహామవసరములేని జన్మ 

రాహెత్యమనగా మోవ్షమును నంపాదించి కొనవలను. అనగా 

-చేహవనరమును తత్సంబంధ దోషములను పోగాట్టుకొనుటకు 

చేహమే ఉపకరణము. చేహామును యు క్రరీతిని బోమీంచుట, 
ఒదెవకృప లభించు నత్క_ర్మానుస్థాన జపధ్యానాదిక మున్న కే 

దాని నుపయోగించి, అది సననించు లోపున నాశనము లేని 

ము కిని పాందవ తను. అజ్ఞానముచే డదేహామే చేనను భావ 

ముదయించ్చి డాని నర కామముల కే ఉపయోగించి, మాన 

వులు థహులగుమన్నారు. ఇది గమనించి నడచుకొను 

నాతంజే ఉత్తమ మానవుడు. 

గిల. మానవ జీవితమే కురువ్నేతము. ఇందు 

యుద్ధము జరుగుచున్నది. అధర్థ్హుకాంతులకు, ము కి, కాంతుకు 

వాధ్యనమందీ. యుద్దము జరుగుచున్నది. పవి(త్రమైన బుద్దియే 

అక్టునుండు డేవామే రథము; హృదయ వీఠమున వాసుబేవు, 

డాసీనుం జే రథసారధియై యున్నాండు. లోనున్న రథ 
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చోదకుండై న పార్గ సారధిని నమ్మి యుద్దము సాగించుచు చో 

జయము నిశ్చయము. వాసుచేనుని విడిచి, భుజబలమునే 

నమ్మి యుద్ధము సాగించిన దుర్యోధనున కపజయమేకాక, 

మృత్యువు నోటంబడుట తెటస్టించెను కావున నమ్మి వాసు 

"దేవుని సేవించుచు నంసారములో నున్నచో నసజయ 

దుఃఖముబుండవు. 

583. అన్ని అవయవములకు (తాళ్లుకట్టి బిగించి పడ 

వేసిన పశున్రులవ లె మానవులు స్వీయ వాంఛా బదులె (బతుకు 

చున్నారు. అనేక సహన జన్మములనుండి అలవాశున 

యాబంధనములున్నను, లేవనునట్లు (బతుకుచున్నా రు. భార్య 

బిడ్డల బంధనములు, చేహాభిమాన బంధనము కామకాంచన 

వాంఛా బంధనములు నెస్నియో కలను. మనకు స్వేచ్చగల 

దను (భాంతి యినుపగొలుసు. ఈ గొలుసుల బిగింపుతో 

మనము జీవించుచు నిందులోచే సుఖముకోరి, దానికొటు 

కువ్విళులూరు చున్నాము. బంధములు సుఖమిచ్చునా? దురంత 

దుఃఖమే మిగులుచున్నది. బంధముల గుర్తించి, గొలుసులు 

తొలగించికొని, న్వేచ్చాసుఖముల పొందవలెనని యక్నిం 

చుళే జ్ఞానము. నిరంతర పర మేశ్వర భజనచే బంధములు 

తొలగి స్వేచ్చ లభించును. 

504.  మానవుండు కోరందగినవి రెండు; అభ్యుదయ 

ని శ్మేయనములు. అనగా నిహపరసుఖము, మోతుము, 

ధర్భక రా్రాచరణము, ఫుణ్యధనమును, పుణ్యధన విపహాపర 
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సుఖము నిచ్చును. అభ్యుదయ మోశ్వరుండియ వలయునచే. 

ధర్భవ్యతిశేకముగా ని సత్పురుషున కభ్యుదయము. సీశ్వరు( 

డను(గహించును. ఇంక రెండవదైన మోతము నర్వ బంధ 

వీము కి.. అదియే వాశ్వత వాంతి సౌఖ్యనమృద్ధి అనగా బర 

మాళ్శి లతకు ణము, భ క్రిజ్ఞానముల కది సాధ్యము; జపతపో 

ధ్యాన నిం వధికదికు దానికి సాధనము. అనేక జవ్భముల 

కృవీ డానిగవసనరము. అనగా వెంటనే బుద్ధిమంతులు తప 

సాధన చేయ. బకుం బూనుకోనవ లను. 

585. దినములు వేగముగా. దొరలిపోవుచున్నసి. 

చేను చేవామును విడిచిపెట్టవలయు కాలము నమిపమగు 

చున్నది. కృష్ట్యపభూ! ఒకసారి దయతొం బలుకరించి, “నీకు 
భయములేదు. నేనున్నాను; రపీ/తునని అభయహా స్తము 

సీయవా”యని నిష్క_ల్మష చిత్తముతో నిరంతరము (ప్రాన్టించు 
చుండుకే నేను చేయవలయుపని. జీవితము తిరుగు లేని పయ 

నేము, సూటిగాంబోయి మమకారాభి మానములతోం 

బెంచి, పోషించిన బేహము నగ్ని దేవుని కర్పింపవలెను. మరల 

చెచటికేగి_ చేసిన ఫుణ్యపాప ఫలితము లెట్టనుభవింపవ లెనో, 
మరల నేకాం తాగర్భములోం (టబ వేశించి యిడుములకు గురి 

కావలెనో వునమెజుంగము. కావున సరో్యపాయములచే 

“దేవుని కృపను అభయ[ప్రదానము నార్జింప దిక్షతోం గృషపి 
చేయవలెను. 

556. భక్తుని భగవానుండెందుకు శికీంపవలెను; అప 
కారము చేయవలసిన యవనరము చేవునికేమున్న ది? అందుచే 
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నిజమైన భక్తుని జీవితములో నేమి జరిగినను భక్తునికి వ్యతి 

"రేక ముండదు. విశ్వ(పాణి పరిపాలకండు జగ(త్పభువే; 

తన్నకె తహతవాలాడు భ_క్షపుంగనులకు నర్భమనుకూలమగు 

రీతి నాబేశించి సంతోవీంచును. నీవు భక్షోడను కాంగోరు 
చుంటివా? సర్వలో కాధ్యమయుం డై న సర్వాధిపతి నర్వాను 

కూూలు౯ై , పీకు నకల శుభసౌఖ్యళాంతు లిచ్చి రశీంచును, 

ఇదియెంత గాొపవివ యమో జఊహించుటష బుద్ధిక క్రి చాలదు. 

ర్. కులత_త్త్యము నిర్య్యూలింపవ లెనని కొందరు 

రాజకీయ వే త్తలు పలుకుచుందురు. కులములు వృత్తులనుబట్టి 

వచ్చినవి. మానవులందరొకే కులమని పలుకుట, నత్య 

దూరము. చెట్టు, పశు పత్యూదులు నొకే కులమా? మానవు 

లందరు నన్ని విషయములలో నమాన లక్షణములు గలిగి 

యున్నారా? బాహ్యా జగత్తులో భదములున్న వి. ఆత 

స్థాయిలో భేడములు లేవు. ఆత్ఫిస్టాయిలో సమన్య యే లేదు, 

భాతికరంగమున ననేకభదములున్న ఏ. కులము పోవలెనను 

రాజకీయ వేత్తలలోం, గులవరాభిమానములు నళించినవా ? 
కులాభిమానము తప్పుకాదు; కుల దురభిమానము తప్పు. 
ధరగ్రవిరుద్ధ కులాభిమానము పోవలను. కులములో దోషము 

లేదు; గుణములో దోవమును దొలగింపవ లెను. 

5858. కలిసి తినుట, విభిన్నకుల వివాపహాములు, 

ముఖ్యవిషయ ములు గావు. అధర్యముగా నాన్టించి తినుట, 

కాముకత్వమును (ప్రమయనుట దోషములు. కులాంతర 
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వివాహములు పరిశుద్ధ (ప్రేమవివాహములని చెప్పంగలమా ? 
వ్యకి క్తి గత (క్రోధకాలుమ్యములు విడిచి యాపవిషయములు పరి 

ఫీలింపవలెను. అంతర్భర్గ అంతర్భత భోజనములు మనస్సు 
లను, రాగచ్వేపములను మార్పంజూలవు. నె తిశవర్తనము, 

నిష్కు_లుప శీలము (ప్రధానమైనవి. పరన్పర నహాకారము, 
అనన్య ద్వేష రాహిత్యము ముఖ్యములు,. యోగ్యుం డేకుల 

మునకు జెందినను పూజ్యుండే. కలిసి తినుచు, (లిపి పెండ్లి 

యాడు కుటుంబములో. గలంతలు, కొట్లాటలు లేవా? 

559. యముని యమభటుల నవమానించి పారి 

పోవునట్లు చేయు నుపాయము తెలియునా ? మార్మ_ంజేయుని 
వలె శివుని కౌగలించికొని కూర్పుండుశే. శివుడు నీహృదయ 
మందిరమునచే యున్నా౭డు. శివుని నమబువకున్నచో 

యముడు రాఃడు. నిత్యము శివుని పాదపద్దుముల నా(్ర 
యించినచో నకాల మృత్యువు నంభవింపదు.  ళివుండే 

యముని రూపమున శికీంచువాయడు.  శిన్రనాశయించిన 
వానికి శివుండే దర్శనమిచ్చి కాపాడును. శీవన్దురణము వ(జ 

కవచము, (బహ్మాస్ర్రమును. అది అభయ స్వరూపము. 

510. సనీకు(బబల శ(తువొకండుగలండు. వాని నెటు 
గుదువా? వాండు సీవే. నిన్ను సీవెజటుంగని కారణమున సీకు 
స్స్వే శత్రువై నశించుచున్నావు. నీలో నిలిచి, సీ యింది 
యములను, మనస్సును, బుద్ధిని, "దేహమును సర్వకాల సర్వా 
వస్థలలో నడపించుచున్న వాడు సర్వశుభ(ప్రదాత, అఆ(శ్రిత 
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కల్పకమునై న పర మేశ్వరుని గు_ర్తింపకుండ నుండుటకంకు6 

(బబల శ(త్రుత్వమేమున్నది? జేబులో వలసినంత ధనమున్నది; 
లేదనుకొని బిచ్చగాండవై తివి. సీతోంగలిసిపోయి నీలో నివ 
సించుచున్న పరమాత్మను గుర్తించి అనుగహమునార్టించి 
సుఖించుటకు బదులు, గుర్ప్తింపక నకల దుఃఖము లనుభవించు 

541. "నంతుష్టో యేనశేనచిత్” ఛక్తుని లక్షణము 

నిట్లు గీతాచార్యు౭డగు కృస్ల[ ప్రభువు భఛక్తియోగములోం 
చెప్పినాడు. నీకు చేన్రడను(గహించిన దానితో నంతుక్టి 

నందవలెను. _చేవ్రడను(గ్రహించినది సీకుజూలనిదై నచో 
నేమిచేయుట? చాలని డానితో నంత్భ ప్రి యెట్లుక లుగును? 

ఈ|ప్రశ్నకు (దావు లేదు. వలన నీకేమిోయవలెనో దేవునికి 
దెలియదన్నమాట. అది డైవదూవణవముగును. మజియు 

నింకొక భావమిందిమిడి యున్నది. చాలని రీతిగానిచ్చి అనం 

తృప్తిని కలిగించి నంతృ ప్రియు బేవండొనంగునచే యని 
(గ్రహించి, దానికొఅకను చేనుని (ప్రార్టింపవలెను. నీకు 
సంతువ్టీ కలుగునక్షు చేవుడిచ్చును; లేదా నంతుషి నిచ్చును. 

రీశ్సలి. భగ వానుడిచ్చిన దానితో సంత్భ ప్రీ నంవక, 

వవేవియో యింకను గావలెనని కోరుట మొదలిడినచోం 
గోర్కెల కంతముండదు. ఆయురాయ మంతయు నొకటి వెనుక 

నొకటి కోరుచుండు తుది లేని వ్యాపారమగును, కోరికల కంత 
ముండదు. అందుచే భ కుడు భగ వానుండిచ్చిన దానితో 
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సంతుష్టి నంది, ముఖ్యముగా వలయు భ క్రిజ్ఞాన మోాతముల 

నిమ్మని కోరవఅను. కాని సత్య మేమన భక్తునికి భగవాను( 

జెన్నండు లోటు చేయండుు భక్తుండడిగినను అడుగకున్నను 

భగవంతుడు భక్తుని కిహలోక జీవయాత్ర కవనర మైన 

వానిలో లోపమునెన్నడు చేయండు. ఇది అనుభవముచే! 

'దెలియు విషయము. 

5439. మానవునకు గ ర్భృత్యాధికారము లేదు; భగ 

వానుండే సర్వకర్త. (ప్రాణులలో? (బివేశించ్చి (ప్రాణుల 

దాగరమున నన్నిపను లాభగవానుంచే చేయుచుండుటవలన 

జీవులే కర్శలను జేయుచున్న వను (భాంతి జనించును. బ్రందలి 

మర్థమేమో భగవంతుని సామోత్కారముగలిగి, భగవం 

తుంజే మనకు దయతోంటెలియు జ్ఞానభిక్ష శెట్టినప్పుడే తెలి ఆది 

యుట కవకాశమున్నది. భగవంతు నా[థయి౨పవలెనను 

బుద్ధి పుట్టించి రకీంచువా(డును భగవానుంజే. అయిన చో 

మనము కర్మలు చేయవలదా? చేయునవి చేయుట, మానినవి 

మానుటయు సీశ్వరసంక ల్పముచే జరుగును. 

514. మన కనారోగ్యము, డారి(ద్యము, అవ 

మానము శత్రుత్వము మున్నగునవి కలిగి బాధించుచున్న 

వనంగా మనముచేసిన యీశ్వరారాధనము, వానినింబోం 

గొట్టునంత శక్తిగలది కాదని వేరుగాంజెప్ప నవనరము లేదు. 

చీపురువుల్ల తో బలమైన సర్పమును చంపలగలమా ? గట్ట 

కర్రతో గట్టిగా సర్పమునుకొట్టి, తల యొత్తినచో మరల 
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మర్ల గొట్టుచు నది మృతినందువర కు గొట్టవలెను. జన్నాం 

తర మహాపాసము లను సర్పరాజములు, వ్యాధిడారి.ద్యావ 

మాన రూపములలో! దలలె త్రీ పె (బడ యత్ని ంచుచు ౦డును, 

శివన్గరణ మను కరత్ నవి పూర్తిగా నశించువలుకC 
గొట్టు చుండవలెను అనగా మితిలేని భగవడారాధనము, 

సర్భదోషములను నుసిచేయును. 

రకర. కృష్ణ్యప్రభు విచటనుండగ్యా ఆయన నాశ 
యించి న్య్పరించెడు కణూపహాలముండంగా, భక్తజన కల్సకమె 

ఆయన నిరంతరము కాపాడుచుండంగా, నెందుకాందోళనము? 

పరమకరుణామృత భాండమైన పర మేశ్వరునొద్ద ౧గూర్చుండి 

యేడుపాి ఎంత అజ్ఞానము? ఎంతే బుద్ధి మాంద్యము? (శ్రీకృష్ణ 

(పభువున్న చోటనేయుండి, స్మరించి భక్తితో పూజించు 

చుండగా లోపదోషము అెందుకుండును ? మతి పోయినడా !? 

ఆయన దివ్హనామ సంకీర్తన మను నమృతౌవధము సర సవ్యాథి 
నివారిణి కాడా? సీ కన్నియు. డెలియునను గర్వము, నహాం 

కారము! వానిని విడిచి కృష్ణ[పభువు పాదములు పట్టుకొని, 

అన్ని బెంగలు తృణ(పాయముగా విడిచిపెట్టు. 

546. "భగవంతుని. గీర్తించిన చేహారోగములు 
పోవునా”? ఇదియొక (పశ్న. భగవానుని భ క్రితో స్మరించి 

నచో సర (దుఃఖములు పోవుచుండగా శరీర జాడ్యములు 

మా|తము మిగులునా? మానవ దేహమున కెన్నివిధములై న 

బాధలుండు నవకాశమున్న దో, అన్నియు నిశ్మేషముగా భగ 
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వత్సంకీ ర్హనాగ్నిలోయబడి భస్మములై పోవును. అంతేకాదు; 
మానసిక యాతనలు, బుద్ది దోషములు, నరము నలించు కే 

కాక్క అమిత సంతుష్టి, ఆనందము, శాంతియుంగలిగి, తిరిగ 

జస్టింప నవనరములేని మోత్షసిద్ధియునగును. రామస్రర 

అము కంశు నౌషధమేమున్నది ? 

547. "ఎన్నాళ్లు ? ఇహలోకమున 7కి సంవత్సర 

ములు గతించినవి. ఇంకెంత కాలము కావలెను? ఎప్పుడో 

చెవాత్యాగము తప్పదుకదా!” యని నాలో నేను (ప్రశ్నించి 

కొని (శ్రీకృష్ణపప్రభువుతో నిట్లుచెప్పికొంటిని; “కృష్ణ (ప్రభూ ! 
ఇంకోక జన్భమెత్తు కో ర్కె లేదు. ఈజన్టమం దే సదివ్య దర్శ 

నము లభించ్చి ముక్కుండను గావలెనని కోరుచున్నాను. నా 

జీవితమందు6గాని నాకుటుంబమందుగాని యెట్టి అపక్రమ 

దోపములు లేకుండ రక్షించి, ముక్తులమై చేవాత్యాగము 

చేయు భాగ్యమిమ్ము! ఇంశకేమియు వలదు.” (శ్రీకృష్ణ ప్రభువు 

నామొజ వినుటయ్సు .గోర్కెలిచ్చుటయు. జరిగి కీరునని 

విశ్వానమున్నది. 

545. చేయుటశేమియుం బనిలేదు; శ కియులేదు. 

కావున నింక రామభజనయి మిగినినద” ని మూష్టలు పలుకు 

దురు. అనగా రావమభజన అన్ని పనులకం కు. దక్కు_వదని 

భావము. ఇట్టి మూర్టుల మాటలు తృణీకరించి రామభజ 
నముకంకు నుత్క్చృష్ట్రమెైన దింకొకటి లేదనియు, సకల దుఃఖ 

నివారిణి రామస్శృరణమనియు, రామస్థురణ (ప్రభావ మనంత 
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మెనదనియు డెలిసికొనుకు అఖండ పుణ్య ఫలితము. రావు 

భజనముచే నక లాశుభములు పోయి నకల శుభములు సమ 

కూరునని చెప్పుట రామభజనవలని అనంతఫలితములో నొక 

నలునంత చెప్పుకు యగును. అందుచే రామభజన శీలునితో 

నముండుకాన్సి అధికుండుగాని మ అెవ్వండును 'లేండు. 

549, "తమేవశరణంగచ్చ సర్వ భా వేనభారత, తత్ర 

సాడాత్సరాంశొంతిమ్ ధ్రానంధ్రాప్ప్యసి * భగవానుం డర్దును 

నికి బోధించెను. భగవానుడు నర్వజీవులలో నిండియుండి, 

జీవులను బొవ్రలవ లె నాడించుచున్నా (డు. అపర మేశ్వరునే 

నర్వవిధములచేత నా|శయించి శరణుపాందినచో వాశ్యత 

సౌఖ్య శాంతులు లభించును. నీ తెలివి, పౌరుషము, పాండి 

త్యములను లోతుగోతిలో. బాతిపెట్టుము. అవి వెం(డ్రుకంత 
సని చేయవు. పరమేశ్వరుని పాదములు పట్టు, నీవు మజే 
మియు6 జేయనక్క_ర లేదు. 

ర్5్0. భార్య, బిడ్డలు, బంధువులు లోకులునందరు 

నజ్ఞానమను చీకటిలో. దడవులాడుచు నత్య మేదో కాని బేదో 
తెలియనివారై (ప్రలవించుచుందురు. భ్కక్తుండు జ్ఞానియునైన 

వానికి. గోపమును రప్పింతురు. కాని (క్రోధమువలన నమ 

న్యలు పరిష్కారము పొందను; మరియు నెక్కువ జటిలము 

లగును. వారి అ(క్రమ నంభాపణములక్రు వారి అనుచిత 

(పవర్పనములకు వారి అజ్ఞానాంధకారమే కారణము. చీకటి 
వస్తు జ్ఞానము చూపదని కోవగింతుమా? భక్తుడు జ్ఞానియు 
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నాత్భుజ్ఞానమను దీపమును వెలిగించికోని, వారికీనీ వెలుగు 

చూపవ ఆను. 

కర1. బాధ కలిగినదా? బోధకలుగ లేదా? బాధ 

వచ్చి బోధను కలిగింపవలెను. బోధయన భగవాను నా(శ్ర 

యింపవలెనను నిశ్చయజ్ఞానము, అట్టి బోధ, సుదృఢము, 

అచంచలము, సుస్టిరమునై నప్పుడు బాధలుండవు. అనగా 

బాధలున్నవన బోధపూర్షముగా లేదన్నమాట. ఈవిషయ 

మును భ కుడు జ్ఞానియునై నవాండు నిత్యము తన అంతఃరంగ 

మందు, భక్రియు, జ్ఞానము నెట్టిస్టికిలో నున్నదో పరిశీలించి 

కొన్సి దానిని సమగ మొనర్పుకొను దీతుపూనవ లెను. 

ర్ రల, పర మేశ్వరు( డిచట నున్నా (డని యెటుగు 

దువా? ఆయన పాదపద్నము లా[శయించిన చో, రతీంచు 

నని యొజుగుదువా? నీభక్తిలో లోపముండవలెనుగాని 

(పభువు రతుణములో లోపమెన్నండు ను-డదని యెబుగు 

దుబా? వలన దన్ను. జి త్తశుద్ధితో నా శ్రయించిన భక్తుని 

రతణభారమును వహింప బద్ధకంకణుం డై యున్నవాండే భగ 

వానుండని యెరుగుదువా? అయినచో సీవెరుగని దింే 

మున్నది? పరమేశ్వర కృ పామృతవృష్టి నీవై గురియ లేదా? 

నరిగాం జూచికో! నవరణ  యొచటంగావలెనో పరికించు. 

అప్పుడు నీకు సమస్యలు మిగులవు. 

5535. సీకంటిశేది కనపడినాన రే అది భగవానుని 
రూపమేయని నిన్నంశయముగా నమ్ముము. "విశ్యు మేవేదం 
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సురువ¥ి వేదవాక్యము. విశమంతయు భగవంతునితో నిండి 

యున్నది. వకము, అద్వితీయమునగు పరమాత్మ నానా 

రూపములను ధరించెనని వేదవచనము. ఇదంతయు భగ 

వానుని మూర్తియే మైనచో, నీవు నాపరమాత్యుగాక మే 

మగుదువు ? న్వ్రను -దేవుండ వే. కానని గోల పెట్టుదమున్నావు. 

దేవుడే "దేవుండు దానుగానని యెడ్సుటకంకు | వింతయ్ము 

న్నది? 'చేవుని కజ్జానమా? నాటకమా? లీలయా? వినోదమా? 

దవ్రనారాధించి తెలిసికొమ్ము. 

554. మాయయను నజ్ఞానమువలన మానవ్ర(డు 

సత్యము నెటుగక, లోకములో అనిత్యప దార్ల సంపాదనా 

వ్యామోహబద్ధు. డై చలించుచున్నా (డు. తుణికభోగ (ద్రవ్య 

నముపార్టనకృష్సీ మానవమానసము మాయాశ క్రివశ మై, 

చేయుచున్నది. ఇందొక వై చిత్యమున్నది. మాయా 

కల్పిత మనస్పుగల మానవుడు తన భోగ (ద్రవ్య నముపార్డ 

నములో మాయాశ కుల నుపయోగించుచు మోనములొనర్చు 

చున్నాడు. మోనము మాయలో భాగమే. భగవానుండు 

కల్పించినది పెద్దమాయ, మానవుడు చూపునది మాయలో 

నంశము. అనగా మాయలోమాయ. ఇది అద్భుతము; ఈ 

మాయను జయించు బీజము లోపల (పతిపాణిలో నున్నది. 

దానిని వృద్ధికి. చెచ్చినచో నది పర మేశ్వరళ క్తి యగుటచే 

మాయను జయింపంగలదు. అనగా చేవుని నమ్మిభజించుట, 

మాయ, మాయమగుట నేకకాలముననే జరుగును. 
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కక్, మున చేశము సుస్టిరముగానుండి మరల సునం 

పన్నమై సుఖమందవలెనన్న చో, దేశమును నడపు ముఖ్య 

నాయకులు _ అధమమ([గేణి లోనివావ ధర్భపరాయ 

ణత్పము, దైవభక్తి, దైవభీతి నమ(గముగా నభ్యసించి, 

అచంచలమగు నాధ్యాతిక బలశీలమును దమ జీవితములో. 

(బదర్శింపవ లెను. వారిలో నెట్టి లోపములున్నను, (పజలు 

కరాడ వారి ననుకరింతురు. దానితో దై వకృప లోపించును. 

ఇహాపరములు రెండును తుడుెట్టుకొని పోవును. దానితో 

నకల చార్భాగ్యములకు నిలయమె "జీశమధోగతింబెందును. 

556. అన్నియు సక్రమముగా శుభ(పవముగా జరు 

గును. ఎందుచేత? విశ్వపరిపాలకుండు భగవానుండున్నాండు 

కనుక; భగవానుడు భ క్షజనా ర్తిహరుండు, రతుకుండు కనుక. 

భగవానుని పాదపద్య్హములా[శయించుటలో క్స్ వనిశ్చిత విశ్వా 

నమును జూవినచో అప[క్రమములు నీ జీనితములోంబొడం 

జూవును. అది నీవే ఆత్మ్మపరిశీలనముత్“6 జూచికొనవ లెను. 

సీ మనస్సును మం చికింజెశుగునకుం. సూడ (బోత్సహించు 

వాడు భగవానుండు కాండా? భగవానుడు క ర్తయని 

గుర్తించినచో, నావెనుక సీకుందప్పుపనులుచేయుకోరిక నశిం 

చును. ేవుండే సర్వకారణమని గుర్తించుటకంకై. _శేస్థ్రతర 

మైన జ్ఞానము వేరుగాలేదు. 

“57. "నై నైవకించిక్కరోమిోతి యుక్తొమ న్యేత త్త 

కిల్ ,” న్ తావాక్యము.. "నేనేమి పనిని కించిత్తై నను చేయుట 
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లేదని తత్త్వవేత్త తెలిసికొనును. "ఇం ద్రియాణేం (దియా గమ 
వర్తంత ఇతిధారయన్” ““ఇం[దియము లిం[దియ వస్తువుల 

యందు వర్తించుచున్నవి.” అనియు గీ తావాక్యమే. ఇంది 

యము అెవనిచేం గల్పింపబజెను; ఎవని యాజ్ఞ ననుసరించి 

వర్తించుచున్న వి? అవి ఛభగవత్క_ల్పితములుగావున భగవ 

దాజ్ఞ ననుసరించి చరించుచున్నవి. అనగా సీశ్వరుండే యింది 

యముల నిం(దియ వస్తువులయందు వ ర్తింపంబేయుచున్నాండు. 

అజ్ఞానవశమున నేను, సీను జీవులు క్రర్తలమని [భాంతిచేం 

దలచుచున్నవి. ఈ రహాస్యము సెజింగినవాంజే త _త్త్వవే త్త, 

558. భక్తునికి భగవంతునితో నుండవలయు నంబం 

ధములో, భ కుండున్నత స్థాయికింబేరువరకు ౧దనలో.జేరులోప 

దోషములను తొలగించికొని, శుద్ది చేసికొను చుండవ అను. 

థై వాను.[గ్రహమున కర్హత నంపాదించికొనవ లెను. భక (డు 

సంసారగతుండగుటచే (గొన్నివస్తు కాంతులు, వ్యామోాహా 

ములు తలలెత్తు చుండును. అందు చేంబరిశుద్ధ భక్షి లభింపదు. 

అందుచే బె వానుగహము కోరిన రీతిగా నుండక పోవచ్చును. 

కాని భగవంతుడు భక్తుడు కాంగోరుసాధకుని కన్ని ట6 

దోడ్పడి, (క్రమముగా లోపములు తెగించి, శుద్దునొనర్చును, 

పూర్ణ శుద్ధి, పూర్షడై వానుుగ హాము "నేకకాలముననే సంభ 

ఏంచును. 

559. “కుతస్తా క శ్ళలమిదమ్ వివ మే సముపస్టితమ్ 

అనార్య జుష్టమన్వర్ష్య్యమక_ర్తిక ర మర్ధున” గీ తావాక్యము, “కెక్రల 
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యోావిషమ స్టితిలోనుండి చిత్తవికార మందుట? ఇది అనా 

ర్యుల (అజ్ఞానుల) పద్దతి, నరకహేతువు. అపకీర్తి నిచ్చునది.” 
ఇది అర్దునునిశే కాదు. ఏ అవస్థలోనున్న మౌానవునకై నను 

చెందును. వ పరిస్టికిలో నున్నను నపఎటికి (ఏ శాస్ర 

చోదిత మగుపని చేయుట (2) భగవంతుని గుర్తించి, భక్తి 

తోంజేయుట జరిగినచో (జి త్రవికారము, విపాదమునుండవు. 

కారణములు (1) విధ్యు క్షధర్మాచరణ మనగా సీశ్ట గరోద్దిప్ప 

కర్భచేయు శు (2) "దేవుని స్మృరించుచు భక్తి తోం జేయుట 

వలన భగవానుండా పనిలో. (బవేశించి యెట్టి ఏపాదమున 

కవకాశము లేకుండంజేయును. ఎవనికి దోషము సంభవి?ప 

కుండంజేయు దివ్యబోధ గీతామృతము. 

560. కాముసీకాంచ నానుభవ సంస్కారములు బల 

వ_త్తరములెనవి. ఒకప్పుశు తుణిక సౌఖ్యమునిచ్చిన కాంతా 

నంగమానుభవము; ధనమిచ్చిన తాత్కాలిక నంతుష్టి-ఏని 

వాననలు హృదయములో వాశ్తుకొని యెన్ని జన్నములె క్తి 

నను దొలంగిపోవు. వానిని నిర్మూలించుటకు రండేమార్ల 

ములు. (1) భక్తివలన భగవదను(గ హామునా,ర్థించుట (2) 

(బహ్మృజ్ఞానమును నంపాదించుట -_ మూడవమాగము లేదు. 

అభ్యాన వై రాగ్యములచే మనస్సును ని(గహింపవ లెనని 

గీతాచార్యుండు చెప్పినాడు. కామినీ కాంచనము లజ్ఞాన 

దుఃఖహెతువు లని స్పష్టముగా (గ్రహించి నిత్యభ క్కి నాధ 

సముచే వానిని తృణీకరించు టభ్యసింపవలెను. వానిలోపము 
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లను గుర్తించుటచే వై రాగ్యము కలుగును. ఈ సంస్కార 

ములు (బహరాత్షసులవలె పట్టుకొని విడువక వీడించును. 

(బ్రహ్మృజ్ఞానమను (బహ్మాస్ర్రముచే వానిని నాశన మునర్చుట 

సాధ్యము. 

561. భోగములలోని సుఖ తేశమును, మితి లేని దుఃఖ 

మును గూర్చి నిరంతరము చింతింపవలెను. వాని మంచి 

చడ్డలను విపులముగా విడందీసి చర్చించి, వానిలోని దోష 

ములు శాశతబంధ సాతున్రలని గు ర్తించినచో వానిడుుందు 

(భాంతి నశించును. విషము చంపునని తెలిసి యెవండు 

(మింగును? వస్తువుల మోనమును గమనింపక వానినింగోరు 
నవివేకము (సమాదహెతువు. సుఖము పొందవలఅెనను 

తొందరలో సుఖ(భాంతి కల్పించు (ద్రవ్యములందలి ఘోర 

దోవములను మనము పరిశీలించుట లేదు. కలీలేని నచ్చ 

స్టీర సౌఖ్యము భగవంతుని తెలిసి భ కిజ్ఞానముల నార్జించుట 

వలన నే లభించునని నష్టముగా నెరుగుటలో, వానియందలి 

(ఖాంతి నశించును. దీనికి తీవసాధన దీతయీ కావలెను. 

562 మనముచేయు పుణ్య పాపములకు మనమే కర్త 

లమని భావించు నహాంకారము నళించినంగాని పఫుణ్యపాప 

ఫలితము లనుభవించుట తప్పదు. కాని మనము నిమిత్త 

మాతులమేయనియు మనచే సర్వకర్యలు దేవుడే చేయించు 

చున్నాండనియు నిస్సంశయముగా నెజిగినవాని కట్టి కర్యుఫలి 

తము లంటవు. ఫవుణ్యకరగ్హ జరిగినపుడు “నేనుచేసితిననియు, 
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భాపకర్థ జరిగినపు డది చేన్రండు చేయించెనని పలుకుట 

తన్ను (దాను మూానగించికొను దుర్వా్యపారము. విశ్వ 

మంతయు నీశ్వర (పదర్శినమనియు, స్శ్యర నంగల్ప [కియా 

పరిపూ ర్భమనియు నిశ్చ యజ్ఞానము కలిగినంతనే బంధము 

లన్నియు: దెగిపోవును. అహాంకారనాశనమే మోాతుము. 

563. చేతిలోనున్న విలువగల వస్తువులను వాడు 

కానుటవచేతగాక మనమందరము దుస్టికిలోంబడి దుఃఖము 

లనుభవించు చున్నాము, మనకుగల వస్ననవు లన్ని టిలో 

అమూల్యమైన వస్తువొకటి గలదు. దానిని గుర్తింప 

కుండుకే మన దురవస్తకు. గారణము. ఈ మాల్య వస్తు 

వును సంపాదించికొనుటకు మన కెట్టి (శ్రమయు లేకుండ మన 

కత్యంత సవిాపమున నేయుండి, మనకన్ని శుభములను, నకల 

పురుపార్లములను సమకూర్చు వ క్రిగలది. ఆవస్తు వేది ? భగ 

వానుండే యావస్తువు. భగవానుండు మనో నున్నాండు; 

అన్నిట నున్నాండు; నర్వ(తెనిండ్ యున్నా (డు. ఆ|శితులకు 

సకల సౌఖ్యములను వర్షించు దయామయుడు, వవస్తువును 

జూచిననుు అందు జేవుడున్నా(డని గుర్తించినంతనె మన 

స్వార్ధదృష్టై మారిపోయి. దై వదృష్టి కలిని విశ (మంతయు 

సఏతోనహ+ భగవన్హయమని బోధపడును, దానితో నర్వ 

దుఃఖవినాశమగును. అదియే ముకి. 

564.  "అపహా-[కతుర హం యజ్ఞ స్వధా హమహ 

మూాపుధమ్ మంత్రో హామహామేవాజ్య మవామగ్నిర హాం 

హుతిమ్. = .అమృతందై వమృత్యుశ్చ సదనచ్చాహమక్టున.. 
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గీతామృతము. “నేను |కతున్రను, యజ్ఞ మును, న్వధను, జవ 

ధమును, మం[తమును, నెయ్యిని, అగ్నిని హోమమును నేనే 
ఉన్నది నేనే లేనిది నేనే. అమృతమును, మృత్యువును నేనే” 
అని యర్థము. మన మాటలలో. జెప్పినచో, "బాయ్యినేనే, 
పొయ్యిమిాద గిన్నె నేనే, గిన్ని లోని బీయ్యము, స్రు, పొయ్యి 

(కింద నిప్పు, సమిధలు, వంటచేయువాండు, వంటకమును దిను 

వాడు నేనే.” ఇంతకం"కు, “సర్భంఖల్విదం[బహ్మృ” అంతయు 

నేక బహ్హమే యనిన సరిపోవును. అనగా, నేను, నాచేవాము, 
నిం(డ్రియ మనోబుద్ధ్య హంకార ములు నేనుజూచఛి, విని, అనుభ 

వించునది అంతా (బ్రవ్హామయమే యని న్పష్టము. దేవుండు 
వినాయీమిోా లేదు. 

565, నర్వ(త పర మాత్శును జూడవలెనని వేదాం 

తము బోధించుదున్నది. సర్వ(త పరమాత్మను దర్శించు 
టనగా సర్వము పర మాతృయేయని చూచుకు. వశ 

జూచునబెవరు ? పర మాత్శయే. పర మాతు పర మాళ్శను 

జూచుచున్నాండు. అందరిది అఆతృదర్శనమే. అది అంద 

రెజుంగరు. అందుచే సాధనకేమున్నది? ఇది (గ్రహించుబుద్ధి 
పుట్టవ లెను. అన్ని టిలో. బర మాత్శు యెట్లు వ్యవ హారించు 

చున్న దో చూడవలెను. అన్ని విషయము లాత్శళృవి తోం 
౬ 

బరిలీలించి ఆనందించు టభ్యసించు మహాభాగ్యము లభించుకే 

సిద్ధి మోశుము.  9ది (శ్రీకృవ్ల (ప్రభో వే గీతలో. బలికెను 
గావున (బరమ(పమాణము. 
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566. భగవానునితో నిట్లు మొర పెట్టుకొనవలెను; 
"నేనెందుకు బాధ లనుభవింపవలెను ? దేహమనః శ్లేశములు 

నాశెందుకుండవ లను? నాకవనరము లేదు; పినరంత దుఃఖము 

ననుభవింపవలసిన యవనరము నాకు లేవు. ఎందు చేతనందు వా? 

నేను నీ అబ్బాయిని; నీవెవరు? అనంత విశ్వ(ప్రపంఛాధిపతివి 

అంతేకాదు, అనంతశ క్రి దయానిధివి. నిన్ను నమ్మినంత 

మా[తమున నకల దోవములను తణములోం బోంగొట్టి 

అనంతేవుగు నానందశాంతులను [(పసాదించుటలోం బరిపూర్లు 

(డవు. అట్టి నాన్నగార చ్చాయిని నాకేల లేశమా[తమును 

దుఃఖముండవ లను ?” 

. 67. మౌాననవులిట్లు చెప్పికొనుచుందురు. "గతములో 

నేనెన్ని పాపములు చేసితినో ఇప్పు డనుభవించు చున్నాను, 
ఎంతటి వా౭డై నను చేసిన పాపములకు ఫలితిము లనుభవింపక 

తప్పదు, వనాడో సాపములుచేసి అనుభవించుదున్నాను.” 

-ఈ[పకారము తలంచి, దుఃఖానుభవము తప్పనినరియని లొంగి 

పోవుచున్నారు. కాని ఒక విషయమాలోచింపరు. భగ 

వానుండు నాకం దభ్రితండి, రతుకుండును. నకల క ల్యాణగుణ 

పరిపూడ్డుండు. ఆయన పాదముల నా(శ్రయించిన చోం చెలిసి, 

తెలియక చేసిన పాపములను తొలగింపండా తమింపండా? 

ఆయన పరమకారుణికండని యెొజిగ్సి భజించినచో, కణ 
మా(తమున సకల పాపములు, దుఃఖములు భస్యుమగును. ఈ 

చిన్నపని చేసి సర్వ సౌఖ్యములు పొందలేవా ? 
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5668. “శేనుకాదు” అనునది చతురకుర మం[తము, 

దీని నెల్లప్పుడు పారాయణ చేయవలెను. భగవానుం డేకై క 

కర్తమయై, నరగ్షమును 'జేయుచున్నాండు, నేను నిమి త్తమా[త్రుం 

డను. పేరు నాది, చేత చేనునిది. అనగా భగవానుండాడించు 

చున్న చిత్రపటమును చేను; తోలుబొమ్మును, ఛభగవానుందేది 

యీరీతిగాం జేయించిన నావిధముగా భగవానుండిచ్చిన కరచర 

ణాదులతోడను నిం(దియ మనోబుద్దులతోడను నా(ప్రకార 

ముగా జేయుచున్నాను , నేను కర్తను గాను' అని నష్ట 

ముగా నమ్మి “నిర్భమోానిర హంకారస్స ఫాంతిమధిగచ్చతి” 

యని గీత చెప్పినట్లుగా నాచరింపవలెను. “నేను కాదు” 

మం[తము జపించి "బేవ్రండే' యను విశ్వాసముతో, సర్వ 
దుఃఖములను బోంగొట్టుకొనపచ్చును. 

569. భక్తులు, జ్ఞానులు కాంగోరువారికి నంభవించు 

అహాంభావము సామాన్యుల అహంకారము కంకుం బెక్కుు 

రెట్లు (పమాదకర మైనది. నాకు భగ వానునిగూర్చి పర 

మాక్యను/ార్చియు నితడులకంకె నధికముగాం దెలియునను 
దురహాంకారము పతనహేతును నంసారులవలెనే ఛ క్రిజ్ఞాన 

సాధకులును దమ భ క్రిజ్ఞానము 'లెవరికిని లేనంత గొప్పవని 

నమ్మి, అహంకార దోషముచే నత్యదూరులై వర్తింతురు, 
అహాంకారము సత్యమును స్ఫురింపసీయదు. ఎర హాం కారు 

లే నత్యదర్శనమగును. ఆత్యుదృష్టికి నత్యము గోచరించును. 

అహాంకారము దాని నణచివేయును. పూర్తిగా నిరహం 

కారిమైనవాని యెదుట సత్యజ్యూతి (ప్రకాశించును. 
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570. ఇెండ్జిచేయుట మున్నగు పెద్దపనులమాట 

నటుంచ్చి పూచికపుల్లను విరుచుట యను పనియు మనచేతిలో 

లేదు. కృష్ణపరమాత్మ లీలమయై సర్వము నడచుచున్నది. 
జీవితములో చేవిషయమును దీసికొని సూతుుముగా' బరిళీ 

లించినను, ఆ విషయమట్లు జరుగుట కీశర నంకల్పమే కారణ 

మని నష్టమగును. ఏ. జీవితములో నే కాదు; ఎవని జీవతేము 

లోని నంఘటనలను బరిశీలించినను, నిదే సత్యము గోచరిం 

చును. అంతే కాదు; లోకములో నేవిషయమైన నిదే నత్య 

మును (ప్రదర్శించును. “(ప్రజ్ఞానమ్ (బ్రహ్మ యని ఉపనిహ 

ణఇఇహో వాక్యార్థమిదియే, జ్ఞానమే పర మాత. “జ్ఞానంక్లేయం 

స్ 

శ్రేయమనగా+ బర మాతృ, జ్ఞానమిచ్చుమెోాతుము నన్ని యు 

వాదయములో నున్నవి. పర మాళ్శ పర మాకును 'దెలుఫు 

జ్ఞానము, దానివలన గలుగు మోతావస్టయునన్నియ. 6 బర 

మాళ్శయే. 

571. “ఉన్నాను; భయపడకు” మని చెనులున్న 

వారికి భగవానుని మాటలు నిరంతరము వినణబడుచునే 

యుండును. ఆయన నర్భసాతీ; అన్ని యు జూచుచునే 

యున్నాండు. నీవా[శ్రయించిన భగవానుని దివ్యదృష్టి, సర్వత 

నిండియుండి, సర్వమునెల్ల ప్పుడు చూచుచుండగా, లోపము 

లకు భయ(భ్రాంతులకు, చి త్రతోభకు, దుఃఖములకు స్థాన 

ముండదు. భగవానుని నమ్మి, ఆ(శయించి భజించుశు నర 

దుఃఖనిర్భ్మూలన మార్గము, 

జ్ఞానగమ్యం హృదినర్భన్యపిష్టి తమ్మ ని గీత. అనగా జ్ఞానము, 
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579, ఇదిగో నా విమ్దుచ(క్రమును సీచేతిలోం బెట్టి 

నాను. అది ని చేతనున్నంత కాలము నీచేతిలో నేనే 

యున్నట్లు భావింవుము. అది తిరుగులేని ఆయుధము. సర్వ 

దోషములను భన్గమొపర్చి సర్వశుభముల నిచ్చు నమోాఘ 

(బ్రహ్ముశ క్రి. అదియే రామనామము. డానిని నీలో నిలువు 
కొన్ని సీ (పత్యణువుతో దానిని జపించు నభ్యానముచేసి, నర్వ 

మును జయింవుము. ఎన్నడు నళింపని శాళ్వ తానందడ సామా 

జ్యము చేలుకొనుము. అంతియెకాని దిగులుపడి యెడ్సు 

(ప్రారబ్ధమేల యనుభవింపవ'లెను ? 

578. భక్తుడు బేవునితో. దనకుగలకోర్కెలను, 
గష్టములను జెష్పుకొనుటకు న ర్వాధికారమున్నదది. బిడ్డలు 

తమ నంగతులను తమ తం(డితోలాక మరెవ్వరితో. జెప్పి 
కొందురు? తం(డ్రికంచు సన్నిహితు లెవ్వరుందురు? కాని బిడ్డల 

శీమి కోరపలెనో తెలియదుగదా! భగవానునియందు నమ్మక 

మున్న భ క్తులందరును చంటిబిడ్ల లే! వయస్సు పెరిగిన బిడ్డలు! 

అందుచేత వారు, “మేమడిగినవానిలో మూేేది శేమమో 

అదియే యిమ్మ”ని కోరవ'లెను. ఇహాలోక జనకుడు బిడ్డల 

యెడ మమకారముచేతను, అజ్ఞానమువలనను, వది బిడ్డలకు 

(శేయమో పూర్తిగా ంటెలియకుండుట వలనను, వారికీయ 
రాని వానినిగాడ నిచ్చుచుండును. కాని విశ్వజనకుండగు 

పరమాళ్శు సర్వమెటింగినవా. డగుటచే మనేది (ోయః 
(పదమోా అదియే యిచ్చి రహీంచును. 
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ఫ్74. నిజమైన సంపూర్ణ భక్తి నీకున్న దా? ఉన్నచో 

సీవెప్పుడెందుకు భగవానుని "ఓ రామ|ప్రభూ! లేక ఓ కృష్ణ 

(పభూ!” యని పిలిచినపుడెల్ల "ఏమి కావలెను? చెప్పు” మని 

భగవానుడు బదులు పలుకవలయును. సీవు నీ భార్యతో, 

బిడ్డలతో, బంధుమి[తులతో నంభఫాపీ౦ంచు చుండునటులే 

ఉ త్రమభ కుడు ఛభగవానునితో నంభావీంచుచుండును. ఇదియే 

నిజమైన భక్తి, భగవానుడు మాటాడంగలండుు కోరినది 

వెంటనే (పసాదింపంగలండు. 

575. భఛక్తియనంగా జ్ఞాన మే. జ్ఞానమన భక్తి యే. 

కర్ణ 'భ క్విజ్ఞానములకు వేరుకాదు. వీనిని సూత్టముగా. 

జూచినచో మూడునొక కే, కారణములు; (1) భక్తియనంగా 

భగవానునియందు భక్తి. భగవానునివై భక్తి యెందుకుండ 
వలెను ? మన లోపములన్నిటిని దొలగించి మనకు శాశ్వత 

సుఖమిచ్చు ననంత పరిపూర్హశ క్రిగలవాండు దేవుడు. ఆ భగ 

వానుని న్వరూప స్వభావము లెరుంగవి భక్తి మూఢభక్తి. 

జన సహిత భక్రియే నమ(గనంపూర్ల భక్తి. భక్తియనగాం 

బవి(త్రమైెన భావము లేని చే ఆ పగ మాళ్శ సెరుల యత్నిం 

పండు. ఎరుకయీ జ్ఞానము; డేవుని నంగతి బాగుగా నెజింగి 

డేమించుకే భక్తి; అట్టి భగవానుని ఆదేశము లొనర్చు'ే 

కర. కర్త భగవాను ండొక్క_ంచేయని యెరిగి (జ్ఞానము) 

(పేమతో (భక్తి) ంజేయునటే కర్ణ. భక్తిజ్ఞాన కర్ణలొకే 

త_త్స్వములోనిపి. 
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576. ఎంత గొప్పవా౭డై నను, బలభైర్భ సాహస 

ములు గలవా. దై నను, చై వాశయములీనిచో వాని (పయత్న 

ములన్ని యు నగ్నిలో దూదివలె భన్యమగును. భగవానుని 

నంకల్పము లేని చే అకునుండంతటి బలశాలి గాండీవము నెత్త 

లేకపోయెను. ధర్భరాజంతటివా(డు దైన్యముతో జీవిత 

మును గడపవలసివచ్చెను. చరి(తలోం జికాకుపాలె న రాజాధి 

రాజుల ఉదా హరణము లెన్ని యో గలవు. అందుచే బేన్చని 

కాదను పొగరుబోతు తనము నిరర్గకము. చేవుని పాదములపై 

తర్ష ముంచి భజించువాంజెంత యల్పుంటై నను సర్వ పూజ్యుం 

డగును, 

577. సకం దోంచినపని చేయుము. పని నవ్యముగా 

జరిగి అనుకొనిన ఫలితము లీయకున్న చో నేడ్వకుము. కొన్ని 
పనులు భగవానుండు చేయించి మనముకోరిన ఫలితము 

లీయండు కొన్నిటికి వ్యతిశేక ఫలితము లిచ్చును. అప్పుడే 
భక్తునికి (బరీకు. _భక్తుండిట్లు భావించి, నిశ్చల చి త్తశాంతిని 
నిలుప్రకొనవలెను; "ఈపని భగవానుండు నాచే౭కేయించెను, 

అనుకూల వ్యతిరేక ఫలితము లాతంజెందు. కిచ్చునో మనకు 

చెలియదు. భగవానుని నమ్మిన సీకెట్టి నష్టమును గలిగించు 

టాయన ఉదేశ్యముకాదు. కార్యము వ్యర్ధమైన చో నదియే 

నాకు (_కేయయు. వ్యతి రేక మైనచా నదియు నాకు (కేయమే.” 
అన్నియు. దెలిసినవాండు భగవానుడు. నమియు6 బెలియని 

వాండవు నీవు! 
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578. నాన్న అనగా రామ(ప్రభును లేక కృష్ణ 

(పభువు. ఆయన నర్వలోకై కాధిపతి. నీజీవితమంతయు 

నాయన చేతిలో నున్నది. ఆయనయెడం బరిపూర్ణ భక్తి 

గారవములు చూపిన చో స్ శెట్టి దోవమును నం[కమింపకుండ 

నాన్నగారు చూతురు. ఎన్నియో విధముల సిజీవిత నాక 

సీ నంసార సాగరమునుండి తీరమునకుంజేర్చు టకు. బూను 

కొనును, సాన్నగారన్నిటినింజూచి నర వేరఎంగల సమర్ధుండని 

గుర్తించి, హాయిగా బరుండుము, సివెం|(డుక నెవడు (తెంప 

లేడు. నాన్నగారి నెన్న డపార్థముచేయని దీక్షనొనంగి 

రశీంన్రమని నాన్న గారినే కోరి భజింఫుము. నాన్న గారి 

ఆదేశము నకల లోక సర్వవిషయములను నడపు అమోఘ 

వ క్రియని మరువకుము, 

579. నూటిశెనుబది మంది తమ భుక్ష్తినిమి త్తమె 

ఆలోచనలు, పనులు చేయుచుండుటలో నిమగ్న లై యుందురు. 

మిగిలిన యిరువది మందిలో నెక్కువ మందికి భుక్తి సంపాదన 

మవనరము లేకున్నను, భోగలాలసులై కాలమును వ్యర్థ 

మొనర్వురు. నూటికొకంయో యిద్ద రో, "చే నెందుకు జన్మం 

చితిని. ఈజన్నృ కర్లమేమి?- విశక ర్స యెవండు, చేశేమి చేయ 

వనెనుు దుఃఖవిమోచన మార్లమున్నదా ?” యని (ప్రశ్నించి 

కొని, సజ్జన సద్దంధపరిచయముచే, భ క్రిజ్ఞానము లవసరమని 

గుర్తించి కాలమును వ్యర్థ మొనర్పక, తపస్పాధన లొనర్చి3 

తరించుటకు యక్నించును. మనకు(గలకశ క్రి, కాలము పరఠరమార్ల 
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సాధనమునకు (జూలన్ర, త్మీవగతిని సాధనచేసి తరించుటక. 

(బబల దీక్షబూని కృషి చేయవ ను. 

580. అన్ని పాపములకంశకు మించిన పాపమొకటి 

గలదు. మనము భక్తితో నారాధించిన భగవానుడు రహీం 

చునా, రవ్షీంపండాయని శంకించుకు దారుణపాపము. ఈ 

నంశయము భ క్రి సాధనలో దిగువమెట్టు; వై మెట్టు నిన్సంశ య 

ప్రగాఢ విశ్వాసము. “దేన్రండున్నా (డు; చేను భజించు 

చున్నాను; నన్ను రకీంచి తీరును.” అను మెట్టునెక్కి_న భక్తి 

ముఖ్యమైనది. భక్షునియెడ ేవునికుండు (పేమ హాద్దులు 

లేనిది. ఎంత చిన్నపని చేసిన నెంత అఖండ ఫలితమో! 

అంతట నిండియున్న చేన్రని పాదపద్భములను భజింపలేవా ? 

భజింతువా, నీకు లోపము, దోపము, దుఃఖము నెన్న ండుండవు; 

సర్వశుభములు, సుఖములు అనంత శాంతి, ము _క్రియు పీన! 

581. “యెధఛజంతితుమాం భక్వ్యామయి తే తేమ చాప్య 

హమ్” "ఎవరు నన్ను భక్తి తో భజింతురో నాలోవారుందురు; 

వారిలో నేనుందునొని (శీకృష్ణభగవానుని గీ తావాక్యము. 

నీకు నకల దుఃఖముల నుండియు విముక్తి గావలెనా? భక్తితో 

భగవాను నా(శ్రయించి భజించుు తదితర మౌార్షములన్నియు 

ననగా ధనము, మి(తులుు బంధువులు, వైద్యులు వ్యర్థము. 

నిరర్భకము లై నవారి నాశయించ్చి కోరిన ఫలితములు లభింప 

లేవని పలవించుట తెలివి తక్కు_వగాదా ? అమోఘరక్షణము 

భగవ దా[శ్రయము. 
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క్ 59, ఛగవద్భక్తికి ముఖ్యలతుణములు, (1) భగవంతు 

ననంత మహిమను శ కిని దెలిసిన ఆశ్చర్య భావముగల (ప్రేమ 

(2) భగవానునెడ మనమెట్టి అవివేకమును (ప్రదర్శింతుమో 

యను భయము (8) అనంతకోటి (బ్రహ్మాండ నర్వాధిపతి 

యగు భగవంతునెడ మనకుండ వలయు (శద్ధావినయపూర్వక 

(ప్రవర్హనము (శ) ఎడతెగని విధమున (వీడించు సాత్త్విక 

రాజసిక తామసిక దురహంకార విసర్ణనమునకై దీక్ష (5) 

భగవానుడే తప్ప మనకు రతణమాయ 6గలవాండింకొకండు 

లేడను దృభవిశ్యానయు అనగాబేమ, భయము, వినయము, 

శ్రద్ద, నిరహా: కారము, భగవానుండేశై క రత్షకుండను వి క్యా 

సము భక్తికి ముఖ్యాంగములు. ఏనిని సాధనలోంజూఫు 

భక్తుండు భగవత్క్భృప కెల్లప్పూడు పా్యత్రుర్నడె ముక్కు(డగును. 

588.  [పపంచమును జీవులను నృజించిన భగ 

వంతుడు వాని బాధ్యతలనుండి తప్పించుకొనుటుట్టు? జీవులను 

సృజించి వాని నజ్ఞానములో నుంచుటలో నుద్దేశ మేమి ? భగ 
వానుండు సర్యసద్దుణ పరిపూర్డుండగుటచేం దప్పుచేయు ననుట 

విరుద్ద (పనంగము కాదా? కాని జీవుల దుస్థితి అసత్యమా + 

భగవానుడు పొరపడుట, విరుద్ధ వాక్యము. జీవుల దుఃఖ 

మనత్యమనుటయు. బొసగదు. లోకములో జీవుల దుఃఖా(శ్రు 

వులు సాగరములగుచున్నవి. ఈ జీవులు వానిదుఃఖమ్ము అజ్ఞా 

నము లేక మాయ లేక అనత్యము నన్నచో, సీజీవ (ప్రపంచ 
(పదర్శన కారకుండు భగవానుండు కాడా? నోరు విప్పక, 
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మహార్థులు చెప్పిన రీతిగా భగవాను నా(శ్రయించుకే కర్త 

వ్యము. అజ్ఞాని (ప్రశ్నలకు జ్ఞానమే జవాబు. దానము భగవ 

దా[శయముచే లభించును. 

584. కర్భసిగ్ధాంతమును గూర్చి పండితుల నేక విధ 

ములు7ా వ్యాఖ్యాసించుచుందురు. డేవునితో సంబంధము 

లేకుండ. శేసినకర్శ తనఫలితముల నపూ ర్భమను శక్తిచేం 

గ రలకు సం(కమింప( చేయునని పూర్వమామాంనకులు 

వాది౨తురు కర్న ఫలితములనిచ్చు వాండీశరుండని ఆ స్పికులు 

పలుకుదురు. కాని యూావాదములు తర్క_మున నిలువవు. 

మొదట సృష్టి చేసినవుడే జీవ్రుల క రలలొ నర్సుట -శీర్చాటు 

చేయంబవెనా ? సుకృత దుహ్క_ృతముల రెంటినిజేయు బుద్ది 

నెవడు కల్పించెను. ఆరంభములో జీవులు సుక తమే 

చేయు బుద్ధిని వారి కేల కల్పింప లేదు? జీవులకు మంచి జడ్డలు 
చేయుటకు స్వేచ్చ నిచ్చెనందురు, స్వేచ్చళోం భాసములు 
చేయుట జరుగునని భగవానునికి చెలియణా? అది భగద్వి 
లాసమందురు. అనగా దాని యస్టము మాకు డెలి.భుదని 
చెప్పుటయీ. ఇంక నేమిచేయుట ? భగవద్భజనచే జవాబు 
దొరకును. 

585. తప్పు చేయుట కవనరమగు నజ్ఞానమునిచ్చి, 
సివు తప్పుచేసికివి గనుక తశృలితమైన దుఃఖము ననుభవింపు 
మనుటలో నె"చిత్య మేమి + నలుసంత నుఖ లేళభమును శతణ 
మాత ఫలితముగా 6గామోపభోగములలో. బెట్టి, కాశ సతి 



800 

నందమును దనయొద్ద నుంచికొన్సి మిాశేది కావలయునో తీసి 
కొమ్మని జీవుల కేర్చాటు చేయు టతివిచిత్రమైనది? కణిక 
సుఖ మర చేతంబెట్టి, స్థిరానంద నంపాదనము దుస్సాధ్య 

మొనర్చి సంసారచ[కి ములో బడి వేసి, జీవులను, భగవానుండు 

(థ్రాంతివశుల నొనర్ప్చుటలో నర్ధ మేమి? ఇట్టి తర్కము వ్యర్ధ 

మని నమ్మి, మహజ్ఞానులు బోధించిన రీతిగా “రామి సర 

ణము చేయుకే ఉత్తమ మౌగర్లము. 

556. భగవద్ద్యానమును నీవు నిరంతిర మెందుక 6 

చేయుచున్నావు? జవా బీట్టుండవ లెను; “భగవద్ధ్యానములేనిదే 

తణమైన జీఏంప లేము గనుకొ యనునచే నరియైన జవాబు. 

"ఒక తణము భగవంతుని మఅచినచో, గుండెను వేయు గున 

సములతోం బొడిచిన బాధక లుగును.” జవాబిట్లుండవ లెను. 

ఏ బాధయు లేకఘుండు కుగాక, అవ్యయమైన ఆనందము, అనంత 

మైన శాంతియు భగవద్ధ్యాన మోయవలను. అందుచే భగవ 

గానము మానుట కవకాశమేలేదు. దేవుని మజచుటకాదు; 

భక్తి పరవశుడై తన్నే మజుచువాండే భక్తుండు. 

55. _ సీవు నిరంతరము నెడంబెగని సుఖమనుభవింప 

(గోరుదువా? అయినచో, భగవానుండు సర్వకార్యములకు 

గర్తమయై యుండుటకంకె 6గోరందగిన దేమున్నది ? ఉప్ప 
వాల్చుట మొడలు, అనంతకోటి (బహ్మాండములను నడుపC 

గల అనంతే (ప్రజ్ఞామూ రి నర్వకర యగుట మన అఖండ 

భాగ్యముకాడా! "ఈపని నేనిట్లు చేయుదును; ఆపని నారీతిగా 
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(కేయుదున”ని భగవాను శేశైక కర్షృత్వమునుు డాని 
వలని అఖండ లాభమును గుర్తింపక అల్ప మానవుడు 

తన కర్హృత్యమును నమ్మి, వై ఫల్యముల నెదుర్కొ_న లేక, 

దుఃఖించుకేల ? నమ్మినబారి పనులన్నిటిని పరమకృపా పరి 

పూర్ణ హృదయమాలతో సంపూర్ణ నంతృ ప్రి భక్తునికి లభించు 

రీత్రిగా€ జేయుటకు సిద్ధముగా సీలో నిరంతరము నిలిచియున్న 

భగవానునివై న భారమున్నదని గుర్తించి సుఖంచుట శీల 

యత్ని ౦పవు ? 

586. ఆహా! నవమి అనిర్వచనీయ మహాభాగ్యము | 

'చేవ్రడున్నా (డు, వాలు ! ఇంకనేమియు నవనరములేదు. 

నకల విధయోాగ శేమములాయన చూచును చూడం 

గలడు; చూచి తీరును! అనంత కృపతో౭జూచును; నకాల 

మున 6జూచును; అవసర మైన చో ముందుగ నే జూచును. వేయి 

నేత్రములతోోం జాచి వేయి చేతులతో రతీంచును; తిరుగు 

చేని రతణమది, ల్రంతేకంకు ౧గావలసినది కోరవలసినది, 

విలువగలది మశేమున్నది? '“'ఛగవానుండున్నాండు; చాలు!” 

నని నిరంతరము నమ్మి నిశ్చలభ క్రితో భజించు భక్తునికి 

లభింపనిచేమున్న ది 9 

589. పుత్రికలు భర్తలున్న చోటికి. బోవలెను, 
పుత్రులు వృ త్తికై యచటికో పోవలెను. ఇంక నింటమిగులు 

వారు వృద్ధ దంపతులు. పత్రికా వుత్రులున్న చోటికి. బోను 

టకు శక్తి చాలదు. పొత్తులుండవు; అచటనుండ లేరు; ఇంట 
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నేకాంతులై యుండలేరు. మరణవేళకై న నెవరై న వత్తురో 

రాజూలరో తెలియదు. ఒంటరిగా. బుట్టి, నంతతింగని 

వృద్దులె లోకము నుండి న్మిష్కమించుట; ఒంటరిగా నిష్ట) 

మించుట, ఇశ్లైన్ని పర్యాయములు జరిగనో_మరల నెచటనో 

పుట్టుట - చచ్చుట - మధ్యనంతతి - నంసార దుఃఖము లను 

భవించుట - తుదిలేని యాత _ దుఃఖయా[త - కాని మన 

యాత్రలో (త్రోవ మౌార్చవలెను. బేవుని. జేర్చుయాత్ర - 

(తోవ పట్టవలెను. దుఃఖసంసారయాశత్ర ముగిసి, _దెవసాన్ని 

ధ్యము, ఆనందము, శొంతిి ముక్తి లభించును. 

590. ఆకలి దహించుకొని పోవుచున్న దా? సీకనుల 

యెదుట పిండివంటలతో అన్నము, కూరలు, దప్పళములు 

సమృద్ధిగా నున్నవి. సీకుంగనులున్నవి. నీవువానిని 6జూచియు. 

దినవు; ఆకటిబాధ కోర్య లేక, వెక్కి వెక్కి యేక్చుచున్నావు. 

ఒకవేళ నీవు చూడలేదేమో యని నీవద్ద నేయున్న పెద్దలు, 

(జ్ఞానులు). చెప్పుచున్నారు. నీవు వారి మాటలు వినవ్ర; 

రోదనము మానను. ఇంతకంక విచిత్రమేమున్నది? నర్వ 

సమర్ధుండు, సర్వదాత అయిన పర మేశ్వరుండు, న్ కెట్టి వ్యయ 

(ప్రయాసలు లేకండ్క సీలో, నీశత్యంత నమిపవదర్త్హియొ 

యున్నాండు. స్ చూచున వంతయు నాభగవానుని దివ్య 

స్వరూపమే. జ్ఞానులు సీకుంజెప్పు చున్నారు. నీవు చూడవు, 

వినవు. వారి మాటలు నమ్మవు. _సర్వసుఖదాతను దగ్గర 

(జెట్టుకొని తుదిలేని దుఃఖము లనుభవించుచున్నావు. ఈ అవి 
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'వేకము విడిచి భగవాను నా(శ్రయించి నిత్యసుఖ మనుభ 
వింపుము. 

591, "(పజాతంతుమ్ మావ్యవచ్చేక్సీ” తె తిరీ 

యోపనిషత్తు. “|ప్రజాతంతువును (తెంపి కేయరాద”ని భావ 
మును గురువు శిష్యుల కుపబేశించుచున్నాండు. వివాహ 

మాడి, సత్పంతానమును గనుమని ఆదేశము. నంసారబంధ 

ములను బిగించి, అజ్ఞానములో శ్రాన్ద గతేముగా. నిలిపి వేయు 

కార్యక్రమము కాదా యీనం తానోత్స త్తి యను (ప్రశ్న 

ముదయించును. కాని (ను త్యా దేశములో లోపముండదు. 

ఈ యా'చేశము ముక్రినిచ్చు సాధనము, అర్ధకామములను 

భగవానుడే సృజి చును. ధరాయు_క్షముగా దాని నుపయో 

గించినచో దోషము లేదు గృహాస్టుండు బువి. విత్ళ దేవతల 
బుణములను దీరఎవలెను. నత్పంతానములో కహి ఆర్ధ మే; 

వేదధర్శవిచ్చి త్రి జరుగకుండం గాపాడును. ధరగవి రుద్దములు 
కాని అర్థ కాముముల వినియోగము  మోతభవనమునకు 

(దోడొ_ని పోవును. ధర్భనహీ కార్ల కామముల ద్వారమున 

మోత సిద్ధి ఇది వేద ముపచేశించెను. 

592. ఛక్పుడు వివేకము గలిగి, సునిశితబుద్దితో 
భగవంతుని రూపమును, మహిమను, ప్రజ్ఞను తదితర దివ్య 
లక్షణములను నవ్యముగా నర్థము చేసికొని ఆరాధించుట 
నభ్యసింపవ లెను. ఉదాపారణమునకు “కనపడున దంతయు 

భగవంతుని రూపమే.” ఇది మనకుంగ నపడుచున్న యన్న్ని టికి 
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వర్తించును. మనదేవాములు, పృధివి ఆకనము పంచభూత 

ములు, సూర్య చం[ద్ర నక్ష[తములు మనుజులు, పతులు, పశు 

వులు, |క్రీిమికీటకాదులు అన్నియు భగవానుని దివ్యరూ పము లే. 

అన్నియు నుండుటకు, 6గనిపించుటకు భగవత్పంకల్ప మే కార 

ణము. మరొక కారణములేదు. ఈ విధముగా నర్వం విస్తు 

మయమను భావన బలపడి (క్రమముగా భగవ త్పామా శ్రైరము 
కిదించును. 

థి 

593. భగవానుని (గూర్చి తెలిసికొనుట కెన్ని జన్మ 

ములును జాలన్సు;ు ఏలన ,బరిమితిలేనివాంజే ఛగవానుండు. 

అనంతమైన విషయములను గూర్చి యెంత తెలిసికొన్నను, 

నింకను చెలియవలసిన దనంతముగా మిగులుచునే యుండును. 

మనము తెలీసికొన్నది కొన్ని వేల జన్మముల కృషి ఫలితము; 

ఆవగింజతయు నుండదు. అనగా ందెలిసికొను యత్నము 

మానవలయునని పొరపడరాదు. భగవానుని(గూర్చి యేఅణు 
మాక్రము తెలిసినన్కు అది సర్వదుఃఖావహోారియై (బ్రహ్మా 

నందమిచ్చును. దేనని మహిమనుగూర్చి శెలిసికొను కృషి యే 

తపస్సు. అదియిచ్చు నమృతిరనము, రుచి, సౌఖ్యము నిం కెచ 

టను దొరకదు. ఇంకొక వి శేషమున్నది. సీన్స భగవానుని 

డెలిసికొను దీక్షను [క్రమాభివృద్ధి చేసికొన్న కొలందియు, 
ఛ్రగవానుఃడు దన్నుంగూర్చి అధికముగా 6దెలియు. నట్లను(గ 

_ హిరచుచుండును,. ఇది అనుభవైక వేద్యము. 
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594. తుపాను భగవాను ను(గరూపము. భగవాను 

ను[గరూపమును దర్శింపంగల వా రెవ్వరును చేరు. భగ 

వానుని సౌవ్యూురూపము నె మనము చూడగలము. మనము 

నిరంతర మాభగవానుని మృదుమధుర సావ్యుచిద్విలాన విల 

సితమైన ముఖ పద్భమునే చూపి రథ్నీంపుమని (పార్టి ౦చు 

చుండవ ఆను. అందుకుందగిన సౌమ్యుకోమల న్వచ్చ హృద 

యములను మనము వెంపొందించుకొని, ఆరాధించిన చో, మన 

కాతండు ఘోర దర్శనముగాక సామ్యదర్శనమే యిచ్చును. 

మనము దురహంకార దూవీతులమైనచో [శమ ' తప్పదు. 

595, కృష్ణా జిల్లా దివి తాలూకాలోని యిరువది 

గా)వుములు సాగరోత్తుంగ తరంగ మహామారుతముచేం 

దుడిచివేయంబడెను. వేలకొాలంది మనుజులు పశువులు మృతు 

లైరి; ఇండ్రన్ని యుంగూలి కట్టుకొని పోయెను. ఇది భగ 

వానుని హాస్తమే. దీని కర్ణ మేమి? భగవానుడే తుపాను; 

కృష్ణాజిల్లావారిని శివీంపందలచెను. ఎవండాపంగలండు? కాకి 

నాడ తీరము నను(గహింపు మని తుపాను భీకరమూర్తియెన 
భగవానునికి. జేతులు జోడించి నమన్క_రించికిని. అటులే 

చేసెను. దివి తాలూకా [ప్రజలకు శిత తప్పదని పర మేశ్ళ 

రుండు నిర్ణ యించెను. రక్షణ మిశ్యరకృపయే యని గుర్తించి, 
(ప్రార్థించుకే శరణ్యము. అపు డుగ్రత చేన్రుడు చూపనవ 

నరముండదు. ఈ నత్యము నెటింగి (బదుకవలెను. 
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596. _ఈశ్వరానుగహా మోశ్యరానుగ్రహాము వల 

ననే లభించును. అందుచే, మానవులు పరమవి శ్యానముతో 

భగవాను నా(శ్రయించుటయు, చేవించుటయు మహాదీక్షతో 

నిర్వహి:ంచుచున్న చో భగ వానునికృప మనకు లభించుచు౦డుట 

పరమనత్యమని, అటులుచేసి భగవానుని కృపగాంచిన మహో 

ప్రృురుములు బహుముఖముల సాత్యుములు పలికియున్నారు. 

కావున భగవద్భ క్తి చే సరగదుఃఖములను మనము వోంగొట్టు 

కొని ధన్యులము కావలసియున్నది. చిన్న బిడ్ణలకుసై త మా 

కార్యక్రమమును బోధించి, నడవిన మనజాతి విజ్ఞాన నంపద 

పరమపూజ్య మైనది. ఈశ్వరాను.గహా మే సంపాదింపవలసినది. 

597. “మేహీి నంస్పర్శజాభోగా దుఃఖ యోనయవనవ తే, 

ఆద్యంతవంతః కౌంకేయన తేషు రమ తేబుధః” నన్రీఫపుషముల 

సరనరాలింగన చుంబన లై౦గిక సఎర్మాదుల వలనను రుచిర 

పదార్థ భకశ్షుణాదుల వలనను సుఖము కలుగుట నిజమే. కాని 

ఆ సుఖ మెట్టిది? దాసి గర్భములో దుఃఖమున్నది. ఎట్లున్న ది? 

ఆద్యంతములు గలది; అనగా తణికమైనది. స్పర్మ్శాభోగము 

శుణిక సుఖ(పదము; నిత్యము కాదు; అందుచే దుఃఖమిచ్చు 

నది, బుద్ధిగ లవారందుచే దాసిని లగోరరు. అనుభవింప 

బూనరు. నిత్యసుఖమిచ్చు దానిని కోరుట్క వివేక లక్షణము; 

అనగా భగవత్మృప నిత్యసుఖమిచ్చు నది; కావున భగవంతు 

నారాధించి నిత్యసాఖ్య మౌర్చింపవ లెను. 
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598. “తానహమ్ద్విపతః (కూ రాన్పంసా రేషన రా 

ధమాన్ కీపామ్యజ(స్ర మశుభానాసురీశేవయోనిము." గీతా 

(ప్రవచనము. ధర్భ(ద్రోహులను, డై వ(దోహులనుు [కూర 
కర్రలను నరాధములని పలికి, ఆ సుర యోనులందు వినరి వేసి 

యిప్పటికి నన్నుంజేరు నవకాశము కలుగకుండం జేసెదను. 

తెలిసియుండియు దారుణ పాపకర్శ్భ లకు బాల్పడు ధన కాంతా 

భోగలాలసులను, డై వ(ద్రోహులను శిశ్సీంచుకి క్రి ఛభగవానున 
కనంతముగాంగ లదు, ధర్భపరులను, దై వభ కులను, నజ్జను 

లను రహీంచును, దుర్దనులను “కై పామి” యని నరకమునకు 

నేట్టి వేయుదునని భగవానుడు తీవ్రముగా నిరసించను. భ క్ష 
పాలనము, భక్తి హినులను భంగపరచుటయు భగవానుని 

లత్నుణము. 

599. “బాహ్యాస్ప శ్నేవ్య న కా త్భావిందత్యా తని 
యత్సుఖమ్, స్యబహైయోగ యుక్తా తూ సుఖమత్షయ్యి 
మశ్ను తే.” గీ తావాక్యము. వస్తువులు బాహ్యారూపములను, 
బాహ్యా చేహాన్పర్శచే ననుభవించుట మానినవాని కాత 
సుఖము నం[క్రమించును. ఆత్ళసుఖమనగా నక్షయ (బ్రహ్మో 
నందము స్పర్మాసుఖము కాదనుట లేదు. అది శయ లయ 
ణము గలది. మానవజన్నమె శ్రి, అల్సజీనిత శక్తిని, దేని 
వినియోగించుట తెలివి? క్షణములో నద్భశ్య మైవోవు 
బాహ్యాసృర్శనుఖ కాంఠుయా? అత్షయానందమిచ్చు ఆత్మ 
న్సర్శ్భ సుఖకాంతయా ? మానవజన్న మె_త్రీిన వారంద 
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రీసంగతి స్పష్టముగాంటెలిసికొనవలెను.. దీనినిగూర్చి ఉపచే 
శింపని విద్య అవిద్యయే, 

600. భోగములు దుఃఖహెతున్రు లగుటకుం గారణ 

ములు (1) తినుట; ఎంత విలువగల మధుర రనభరిత పదార్థ 

ములు తిన్నను, అన్నియు మరుగుదొడ్డిలోనికిం బోవలసిన వే. 

ఇవి ర_క్తవీర్య వుష్టిీనీయవా? ఇచ్చి దృష్టిని భోగములనై శే 
మరల్బును. (2) లైంగిక భోగములు - నిర్వీర్యలం జేసి, 

బుద్ధిశ క్రిని సీరసింపంజేస్తి వారక మునకుం దొందర గాందొడ్డొని 

పోవును; మరియు రోగములకు అకాల మరణములకు దారి 

చూపును. పూర్వులందు కే నదాచారసంప త్తి ఉపవాన 

ములు నియత దినములందే కాంతొనంయోగము, తీ 

యోతలు, మున్నగున "వేర్చాటుచేసి భోగవ్యామోహమును 

తగ్గించిరి. గృ హస్థులాత్థు నిక్షణగ లిగ్గి, నియమ బద్ధ్హలె వ్యవహ 

రించుట పర మార దృష్టిని చెంపొందించుటే. 

601. సర్వశుభ లక్షణ పరిపూర్ణుడగు నర్వేశ్వరు 

నొక తణమైనను మరచికాన్సి న్న్మరింపకుండయగాని జీవింప 

లేకుండుట భక్తుని ముఖ్య లశ్షణమై యుండవ లెను. అట్టి 

ఆనన్య (శ్రద్దగల భ కుని భక్తి "వేగముగా. బెంపొంది, స్థిర 

పడుటప వలయు పరమార్డ త _త్త్వజ్ఞూన వికాసము, తతృలిత 

మగు నవ్యయానందమును భగవానుండే (ప్రసాదించును. భగ 
వత్కృృప సీవిధముగాం జవిచూచిన భక్తు. డిహాలోక కణిక 

భోగన్లులక్సై. పరితపింవఃడు. అట్టి భక్తుడు త్వరలో భగవ 
Fras 
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త్సాముజ్యముగాంచుటలో నాశ్చర్యము లేదు. అందుచే భ కు 

నికి చలింపని దీతు, సాధన, తపస్సు ముఖ్యములు. 

602. మనక. (బియుండై న పృ్యతుండో, మిత్రుండో 
దూంస్థుఃడై యున్న ప్పుడు మనదృష్టి నావ్యక్తివై వై6 గేందీక 

రించి, "అతని యోగ మేవమవా_ ర్లకై యొదురుచూచుచుందుము, 
భగవానుండు మన వి(త్రులకంక, పు[త్రులకంశు, బంధువుల 

కంచు నత్యంత (పేమపా[త్రుడని యెరిగిన చో మన హృదయ 
మును పూర్తిగా నా భగవానునివె నుంచి, సేవింతుము భగ 
వానును-డి వార్తకై మెదురుచూతుము. ఈసాధనమే మహ 

యజ్ఞము. తక్కిన యిహలోక కార్యము లన్ని టికి ద్వితీయ 
స్థానమిచ్చి, (ప్రధాన కార్య (క్రమమైన భగవదారాధకే జీవిత 
మర్చించు దీక్ష పూనుదుము. భక్తియన నిదియీ. 

608. మానవు లెట్లు జీవించినచో న్వర్గమో, 
మోవతమో లభించునో భగవానుండే, వేదశాస్త్ర గీ తాఫురా 
రాదికములందు ((బుకటించను, ఆంగవిద్య వెచ్చు చెరిగి 

నాస్టికత పెంపొంది భారతదేశ యువక (పపంచము దైవ 
వాణిని నిరసించుచున్నది. చదువుట, వినుటయు లేనిదే, 
యింక నాచరణ మెచ్చట? దై వవాణిని భక్తితో విని యథా 
శక్తి నిత్యజీవితములో నభ్యసించి దై వాను[గ హాము నారి ంప 
వలెను. ఆ కృవి.లేని జాతి రాతుసి కజాలియె అధోగతి పాల 
గును. స్వజుూతి మతధర్థుముల నొల్తని జాతికీ భవిమ్యత్తు 
దుర్భరమగును. 
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604. (పరి (పాణియు నిరతిశయానందామృతమును 
చవిచూచ్చి తనివి తీరం[దాగుటకు ౧గోరుచున్నది. నిజముగా 

సకల [పాణుల తాప్మ్యతయమిదియే. అల్పబుద్ధిని అతిపరి 

మితమగు నాయువునిచ్చి, “నీ కానందమెల్ల ప్పుడుండునది. కావ 

లెను గదా. ఎచటనున్నదో సరిగా వెదకి కొనుము.” అని 
భగ వాను(డ్కు ఆనండామృత భాండమును దన చేతనుంచికొని 

మానవుల నాభగవాను. డాహ్వోనించు చున్నాండు; "నన్ను 

(దెలిసికొన్న (గాని మోకు స్థిరమైన ఆనందము లేద”ని పలికి 

నాండు. కాని మూర్థ మానవు(డు తనక శ్షైదుటం గన్పట్టు శ్రీ 

ధన గృహాదికములో నానందమున్నదని (భమించి, దురంత 
దుఃఖము లెదురుపడగా మోనగింప6ంబడి దుఃఖి-చుచున్నాండు. 

(బహ్యూజ్ఞానసిద్ధి వలన భగవానుని కృపనార్థి ౧చుటకైై సర్వ 

శక్తుల నుపయోగించి యత్నించు కేకైక క_ర్రవ్యము. 

605. “దేవా! పాపములు చేయుబుద్ది పుట్టసండ 

దయతోంజూచి గహీంపుము. నీ సంకల్పములేనిదే యెవరి 
కేబుద్ధియుంబుట్టను. స్వ్ర (పతి(ప్రాణి హృదయనులో నుండి, 

నిరంతరము సదన ద్భావము లువయింప6 జేయుచున్నావు. 

పూర (జన్మ నంస్కారములు వానికి. గారణములని చెప్పు 

దురు. కారణము నేను గానందువా? ఆది జన్ఫనంస్కారము 

లెట్లు వచ్చినవి? ఇవన్నియు సీదు నంకల్పము వలననే వచ్చి 

సవీ; సీ నంకల్పమే సుఖదుఃఖములకం గారణము.' ఇందు 

సంచేవాము లేదు. కాన్ఫున నన్ను రవ్నీంచి పాపములు చేయ 
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సీయక్క, సీసేవయీ చేయించి ధన్యునొనర్పుమ”ని (ప్రార్సింప 

వలను. 

606. సర్వమిశ్వరమయము; సర్వుమిశ్వర కర్ర 

కము, కావున నర్వము నిర్షుప్పము, నిర వధికానంద శాంతి సంపూ 

ర్లు, నర్వతోముఖ శుభాన్వితము నని పరిపూర్ణముగా 

నమ్బుటయు నట్లు నమ్బువాని కీశర లతణములై న సంపూర్ణ 

బలతుక్టి శుభానందళాంతులు నం[క్రమించుటయు, నర్వ న్షేశ 

దుఃఖారిష్టములు వాశ్వతముగా. దొలంగి పోవుటయు నిస్పం 

చేహాముగా జరిగితీరును. నమ్మి ఫలితములంది ధన్యత 

గాంచుము, 

607. భగవంతుని సృష్టిలో, లోపములు దోవ 
ములు దుఃఖములునుండుట కవకాశమున్న దా? ఉన్న దన్న చో 

భగవానుని దూమించుకేయగును. భగవానుండు పరిపూర్ణుడు 

ఆనందమాతని పరిపూర్షతలోని చే, దుఃఖ లేశమున కవ కాశము 

లేదు. కాని మనము జీవులము, ఎన్ని యో దోషములకు, 
దుఃఖములకు నిత్యము పాల్పడుచున్న సంగతి నిజమేకదా? 

ఇది యెట్లు పొనంగును ? దీనికే నమాధానముగా రజ్జునర్పు 
(భాంతి నుదాపహారణముగా నిచ్చిరి. (తాడునుజూచి వివ 

నరఎమని భయపడి కలత చెందుచున్నాము. సరిగాం జూచి 

నచో నిర్దుష్టమగు (తాడే! ఎవడై న _తాడునుజూచ్చి భయ 
దుఃఖములు పొందునా? (తాడే పర(బ్రహ్మాము. వకము, 
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అద్వితీయము; వర్ల నాశీతముగు నానంద శాంతినిలయము, 

కావున [(భాంతియు లేదు; (భాంతి పొందువాండును లేండు. 

608. మనస్సును, హృదయమును బుద్ధి నేకాక, 

దేహము నందలి ర _కృమాంసాస్టి నముదాయమును, తుద 

కందలి నఖశిఖాదులనుగూడ భగవంతున కరించ్సి భగవ 

న్హాయ మొనర్పవలెను. మనకున్న నర్వమును భగవన్మయ 

మొనర్చినచో మనము భగవన్మ్నయ వ్యక్తుల మగుదుము; 

అనగా భగవత్తుల్యుల మగుదుము. భగవానునితో సమాన 
త్వము 'నేకత్వము లభించును. అనగా మనకు దేవునికి నభేద 

మగును; దానితో సర్వతోముఖ నంపూర్ణ త లభించును. 

దీనికి సాధనము, మనము భగవన్థుహిమా విష్టులము కావ 

"లను. ఏ తణమందు౭గాని, కణ లేశమందు6గాని భగవంతుడు 

వేరుగా నున్నట్లు భావముకలుగ రాదు. 

609. చేవచాములన్ని యు గర్భ చేవాములని దేహ 

నిర్మాణమే లెలువుచున్నది. పూర్యకర్శ నంస్కారముల 

ఫలితిముగా చేహాము లేర్పడును. వుణ్యపాపకరతిలు, తర్కిిం 

చుటకు శక్షషముకాని పాళ్ళలో మేళవించి అతివిచి. తరూప 

వైఖరులు నృజింపంబడ్నవి. అందు శే మానవులలో అనంత 

భిన్నరూప వైఖరులు కలిగినవి. అందరు నొకళు, అందరు 

నమానులే యను' వ్యర్దవాదములు నత్య దూరములు. అంద 

రకు '-దరించుట ' కవనరోచితావకాశముల6 గల్పింపవలెను 

గాసీ '-సమానావక్త్షాశముల నిచ్చుటయు నిరర్గక మే. 
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610. పుట్టుకలో, వంశములో, చేహారూప బల వ ర్త 

వాటవములలో భావనంకలు నిర్ణ యములలో, నతి నన్ని 
పీాంతులగు ఛార్యాభ ర్లలశే విభేదములుండంగా, మానవ 
లందరు సమానమే యను (పలాపము లర్జరహితము లేగాక, 
నంఘ వి[దోహాకరములు, జాతి ధర్మ విపత్క్మ_రములునై 
యున్నవి. అన్నవ(శ్ర్రు గృహోదికము లందరకు నమౌాన 
ములే. వైద్యుండు తన వద్దకువచ్చిన రోగులందరను నమాన 
ప్రేమతో జూడవలెను గాని, చికిత్స, మందు నమాన 
మగునా ? అందరొక కేయని అందరకొ క్ర చికిత్స చేస్తి ఒశే 
మందిచ్చుట, మతిలేని వై ద్యుని పద్ధతి యగును బుద్ధిమంతులు 
"దేశ పరిపాల నార్షులు. అందరొకశు యని మూర్హుల నున్నత 
పదవులలో :గూర్చుండ౦ బెట్టిన ేశము పరవశమగును, 
భిన్నత్వము నంగీకరించి, భిన్న తలో నేకత్యమును .గమనింప 
వ లెను. భిన్నత లేదనుట బుద్ది మాంద్యము. 

611. పర మాత్మ నర్వ్మత వ్యాపించి యున్నా౭ను. 
ఎట్లు వ్యాపించి యున్నా (డో దర్శించుట. నేర్చికొనవలెను, 
మనుజులలో సౌందర్యము, ముఖ విలాసము, మాటలో 
మాధుర్యము, చూపులో గాయి, మున్నగు నవన్నియు 
(బర మాతు చైతన్య (పదర్శనమే. సింహ శార్టూలములలోని 
శే”ర్యము, పత్వుల గమన వైఖరి కూతలలోని ధ్వని వైవి 
ధ్యము, వృతలతా పుహ్ప ఫలములందలి పరిమళ, మాధుర్య 
ములు పర మాత చె తన్య రూపములే. జడములలోని 
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నిశ్చల వైతన్యము, నదీసాగర ఫఘోప, పంచభూతముల 

అమోఘశ క్రి, రవి శశి నక్షతకాంతి, నర్వ మా పరమాళ్శ 

జ్యోతి రేఖలే. (ద్రష్ట్రయు (బరమాత్శ రూపమే. 

612. ఇాందోగ్యో పనివత్తులో మానవ హృదయము 

బ్రహ్మ పురమని చెప్పబడెను, "(బ్రహ్మ పులేదహరం 

వుండరీకం వేళ్ళ” అనియున్నది. పృాదయాకాళశమే పర 

(బ్రహ్మ నిలయము. అనగా హృదయము పర మాళ్శ రాజ 

భవనమును జేరి పరమాత్మను దర్శించి వచ్చి (ప్రతిదినము 

సుషు ప్రి నాధారముగా చేసికొని “సుఖి స్మ ఫ్రతిని వెలిబుచ్చు 

చున్నాము. నిడలోం గాక, యోగ (ధ్యాన నిద్రలో (బర 

మాళ్శును దర్శించితిమా మనకు జన్తుజరా మరణాతీతమగు 

మోతుము “లభించును. ని[దలో చేహాము సనింద్రియములు, 

మనస్సు మున్నగు నా కైతరము లన్నియు నై హ్క__ర్భ్య సిద్ధిని 

గాంచునటుల్హే మనము జ్ఞాన బలముచే (బర మాత సోోతిని 

దర్శించి అదియే మన నిజస్యయాపమని (గహించి తరింప 

గలము. 

618. అంతా పర మాత్శ స్వరూపమే అయిన వో 

నశించిపోవు దేహము మాత్రము (బహ్యస్వరూపము గాదా 

యనియు నందుచే చేసామునే (బహ్ముపదార్థముగా నారా 

ధించినచో. దప్పేమున్నదనియుం. (బశ్న .లుదయించును, 

చేవాము మరణించి దహనముచేయంబడినప్పుడు (బ్రహ్యుమున 

కట్టి లక్షణమున్న దని తెలిసిన ని విచారించుట మానవ లెను. 
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వై గా సంతసింపవలెను. చేహాలోపమును (గహించి, అది 
అదృశ్యమగు లతణముగల పర(బ్రహ్మమే యని భావించి, 

చేహారాధనము చేయుటలో. దప్పు లేను. కాని చేహామమ 

కారము తప్పు. నిరి్భకారులె, చేహాము విలువ తెలిసి అంగీక 

రించి దానిని ధర్భాయు శక్షముగా వినియోగించుట (బహాుద్టల 

ధర్యమే. 

614. _ పరమేశ్వరుని పాదారవిందములను భక్తితో 
(బట్టుకొని కూర్చుంటివా? అటులై న చోనిది విను; “నీరోమము 

తెగదు. నీకంగాని నీకు నంబంధించిన వారికింగాని యెట్టి లేశ 

మాత్ర శ్లేశము, అరిష్టము, దుఃఖము సంభవింపదు. ఇది 
పరమ సత్యము. దీనిని గు ద్తళోనుంచికొని, న్వస్థ చిత్తుండ్నవె 
(పశాంతిగలిగి చిజునగవుతో సుఖముగా జీవింవుము. వలన 
నర్వలోకై క నాధుండు, నర్వపరిపూర్ణ సమర్లుఃడు, సర్వ 

నంపూర్ణ కృపానిధి యగు పరమాత్ముని పాదములు న్మృరించు; 
చాలు; ఇంక నర్చింతువాా లోపదోవము లేమా[తమెనను 
తటస్థించునో యను శంకకలుగుట డై వనింద చేయు ఘోర 

పాప మగును. చేవుని పాదముల మహిమ వర్ల నాతీతము. 

615. అన్నియు భగవంతుని దివ్య పా_న్త్వములలో 
నున్నవని తెలిసి సీ వెట్టి అహంకారమును దగిలిం చికొనకుండ 
హాయిగా గూక్చుండ లేవా ? పర మాతృ చేతిలో నీయోగ 

శేవముములకు లోటు కలుగుననియా? అహాంకార దూవితుం 

డవై సీను చేయుటకాని, నవత నహాంకార కొలుషితులై న 
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మిత్రులు మున్నగువారు చేయట కాన్సి తప్పుదారి పట్టి 

దుర్షతిపాలగుటయే యని యెన్నండు (గ్రహింతువు? మజియు 

ఛగవంతుని దివ్యసంకల్పము చేయు పనులు శాశ్వతసుఖా 

స్పదములగునని నమ్మి, జీవితమును ౫ డపుట నేర్చికొనుము. 

616. సనికంశకు, సార్యభొములకం కె గణనాతీతాద్చు 

దముల సెట్లు పరిపూర్ణత, సామర్ధ్యము, జ్ఞానము, దయగల 

భగవానుండు నీ పనులన్నియుం జేసి నిన్ను సుఖింపంజేయుటక 6 

గంకణము గట్టుకొని యెల్ల వేళల నీలోనే కూర్పుండియుండగా 

సీవే నీయోగశ్నేమ నిమిత్తము స్వయముగా నీపనులు చేసి 

కొనవ'లెనను గాఢాంధకారములో జీవించుటలో. బెలివి లేశ 

మైన నున్నడా? "నేనున్నాను భయపడకుము: ని అఖండ 

ప్రేమతో సీ పనులన్నిటి నాతడు చూచుచుండగా, విని 

కూర్చుండి సుఖంపవేల ? భగవానుని నమ్మి భజింపుము. సీ 

పనులన్నియు నాతండు పరీపూ క్షముగాం చేసి, నిన్నుంగాపాడును. 

6.7. భగవుతుండు కృప నికక్రింది విధముగాంజూపి 

(ప్రార్ధనకు జవాబిచ్చెను : నా రెండవ పుత్రిక భ ర్తతో 

బొంబాయిలో నున్నది. పదునేను దినములనుండి ఆమె 

శ్షేమవార్తకై దినదినమెదురు చూచుచు లేఖ రానందున, 

నాందోళిత మనస్కు_లమైతిమి. నేను (వ్రాసిన రెండు లేఖలకు 

జవాబులేదు. నాభార్య చాలకంగారు పడెను. కలి గ్రామ్ 

నిప్పించితిని. రా(తి కృష్ణ భగవానునితో నీనంగతి చెప్పికొని 

పరుంటిని.. కృ్ణుండుండగా, 'శ్షేమవిషయమై. శంకీంపరాదని 
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యెజింగియు నేనే శంకించుటకు (బూనితిని. నాభక్తి చార బె 
ల్యమునకు నిందించికొంటిని. ఉదయము దీనినిార్చి చర్చించు 
చుండగా .జిరునగవృుతో (శ్రీకృవ్న (ప్రభువు, "నేనున్నాను 

గాదురా! ఎందుకు నీవు కంగారు పడుచున్నావొని పలికిన 

మాటలు న్పష్టముగా వినబడెను. ఒక గంటలో శ్నేమలేఖ 
వచ్చినది. 

618. మరల కృష్ణ(ప్రభోు విచ్చిన (ప్రబల సాత్యుము, 
నానాల్లవ పుత్రుడు క ళావాలనుండి తిరిగి వచ్చుచుండగా. 

(దోవలో ౧గాలువ వంతెనపై నెదురుగా నాకలారీ వచ్చు 
చున్నది. లారీ (పక్క_నుండి నాపఫుుతుండు (పభువు _సెకిలువై 
నున్నాండు. అటుపై పునుండి రికొలు, సె కిలుపోన్రుటకు నందు 
"లేదు. ముందుకుంబోయిన చో లారీ[కిందంబడును. నిలం బడి 

నను లారీ మోదనుండిపోవును, వెనుకకుంబోవ అను; వెనుక 
నడ్డముగా (గళాళాల విద్యార్ధినులు సిలంబడి యుండుటచే 
దారి లేదు. ఒక కణములో లారీమిదనుండి వోవును. ఆతండు 

సెకిలు విడిచి, వెనుకకు దూకి పడిపోయును. సై కిల్ ముక్ట లై 
లారీ ఆగెను. (ప్రక్క జనులువచ్చి లేవందీసి దూరముగా. 
గొనిపోయి కాపాడిరి. (బతికి బయటపడి యింటికిం జేశెను. 
కర్టప్టభగవానుండు కృ పంజూవి యింటికి వేమముగాంజేర్చెను. 
కృష్ణ[ప్రభోవును నేనా(శ్రయించితిని; రవ్న్ంచెను; (ప్రబల 
సామ్యము కాబా? 
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619. “సత్యంవద, ధర్భంచర. +.” మున్నగు వేద 

వాక్యా దేశములు, మనము కరృత్వములేని వారమైనచో 

వ్యర్గములుగావా యను (పశ్న బయలుబేరును. కాని వేద 

వాక్యములు వ్యర్థము లెట్లగును? అనగా నీశర శాసనమే, 

“నత్యము పలుకుమ్సు ధరమాచరింపుమి”ని ఆచేశించు 
చున్నది. కాని యీశ్వర శాసనమే వేరొకచో నీవు కర్తను 
గావనుచున్నది, ఇది పరనుర విరుద్ధములవ లెం గ స్పట్టును 

గాని నిజముగా నవిరోధనములే. ఈళ్వరా దేశము ననునరించి 

నిమిత్త మాత్రునని యెరిగి నిరహాంకారియై మానవు(డు కర 
చేయవలెను. ఈ నమన్వయములోం గ_్హకు దోసములేదు; 
బాధలేదు. 

620. క_ర్హృత్వ ఛూన్యతకుంగగసు నిం హణమునకు 

నంఘర్ష ణము "లేదు, అజ్ఞాని తనకు గ _ర్హృత(మున్న దని నమ్బి 

అహంకార బద్ధుండై “"సను' క_ర్తననుకొనును. అట్టి వ్యక్తి 

వేద శాస్త్రాదేశముల ననుసరించి నత్యధర్థ విరుద్దములుగాని 

కరగ (ప్రవృత్తి కలిగియుండును. జ్ఞాని, మేకై క కర్త భగ 
వానుండని యతిలంగి. యీశ్వర చోదిత కరరెలంజేయుచు “నేను 

క_ర్తనుగాను. ఈశ్వరుడే కర్త; నన్నాతండు వివిధరీతుల 
నడవఫుచున్నాండొని గమనించి, కర్తగాని క రయగును ఇందు 

జ్ఞానాజ్ఞానభేద మేకాని వెదవాక్య విరోధము లేదు. 

61. మానవజీవితములో జన్ఫుమృత్యుజ రాది దోవ 
ములు వ్యాధి దారి(ద్య్య చై రాది దుఃఖములను జూచియు 
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వానిని (దొలగించి కొనవలెనను తలవునే పట్టించుకొనక, 

వానితో సద్దుబాటుచేసికొని (బ్రతుకువారి శేబాధయు నుండదు. 
ఈ|[పబల దోహముల నిర్భూలింపనిచే సుఖమును గోరుట, 

నిప్ర్ర యోజనమని (గ్రహించి ధ్యాననంకే ర్తనాదిక తపస్ఫాధన 

లకు బూనుకొనిన వారికి. గాలము శ క్తియుంజూలను; తీవ 

కృవీచేయనిదే భగవత్మృప నార్టించుటలో. గొంత (శమ 

తిస్పదు. కాని మానవ క_ర్హవ్యమిదియె కావున నీకృషిలో 

నున్న సాధకులకు (బతిదశలోను భగవానుని కృ పాన్విత 

సాహాయ్యము లభించుచు నే యుండును, అందుచే నీసాధనలో 

[శమ తగ్గును; (క్రమముగా నానందానుభూతి లభించును. 

622. వేదములు ఉపనిషత్తులు, భగవద్ద్త్క వురాణ 

ములు భక్తుల, జ్ఞానుల వాక్యములు —_ చేనునినమ్మి ఛజించిన 

వారి దుఃఖకారణములను దొలగించి, స్థిర శాంతి సాఖ్యముల 

నా భగవానుండిచ్చి ర ప్షీంచుననియ్యు రవ్నీంచిన సాత్యుముల 

నెన్ని టినోచూపి, మిరు నట్లుచేసి తరింపుండని యాహ్య్వానించు 

చున్నవి. అందుచే మానవజన్థు మెత్తి ఆత స్రద్ధరణ సాధనల 

నిస్టతోం జేయుచు, భయభ క్రివినయ నిరహంకారములతో 

జీవించుటయే (ప్రతి మానవునికి గ ర్హవ్యము. ఇట్టి పవిత్ర 

కార్య[క్రమ దీయో బద్ధుని జీవితములో (సతిఘట్టములో భగ 

వానుని కృపాహా సము గోచరించు చుండును. 

628. “భగవానుడు నన్ను జూచు చున్నాడు. 

కావున నాకెట్టి భయాందోళ నములు నవనరము లేద'ని భావించు 
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భక్తుని భావన పూర్ణ నత్యము. (పకిక్షణము భగవానుండు 

నన్నుంజూచుచుండుటచ్వే నేనా సత్యమును గుర్తించి భగ 

వానుని కిష్టమగు రీతిగా జీవించుట నేర్చిఫొనవలెను. కాని 

యొక విశేషమున్నది. మనము భగవానుని భక్తితో 
బూజించునపుడు తప్పక భగవానుండు మనలంజూచి సళ్ఫలి 

తము లీయవలెనని కోరుదుము. కాని మనము తప్పుపనులు 
చేయునపుడుకూడ భగవానుడు చూచి తగిన శిక్షయిచ్చు 

నను సత్యమును గు_ర్తింపకుందుము. మనమేమి చేయుచున్నను, 

సర్వత నర్వసావ్షీయగు భగవానుని చూపునుండి తప్పించు 
కొన లేము గావునం వాపములు చేయరాదనియు, (బాపకర్ణ 

చేయు 'దుర్ఫుద్ధి సుట్టకుండ రతీంప్రమనియు భగవానుచే 

ప్రార్థించు చుండవలెను. 

- 624. ఎవరినుండి మైనను నీవు తిప్పించుకొనంగలవు 
కాని చేవుని దృస్టినుండి మ్మాత్రమొక కుణమైనను దప్పించు 

కొనజాలవు. సీకు న్నేత్రముల ద్వారా చూపు నిచ్చినది 

దేవుడే; వినుటకుంజెనులిచ్చి నవాండు దేవృండే! సీ హృదయ 

నివాసియె సీ జీవితరధము నాతంజే నడపుచున్నాండు.. నీవు 

తిన్నది జీర్ణి ంపంచేసి, ర కృముగా మార్చుచఛచున్న దాతండే; 

మూ త్రపురీషాదులను బయటికి ద్రోసిపుచ్చు వాండాతండే. 
సీమనస్సులోని భావముల నాతిండే కలిగించుచున్నాండు. నీ 

బుద్ధిలో నిశ్చయజ్ఞాన మూతండే నిర్ణ యించు చున్నాండు, 

తయన చో మనము తప్పు లేల చేయుచున్నాము; పాప చింత, 



[41] 921 

దురాలోచనము లెందు కుదయించు చున్నవి? ఛగవానుండు 

చేయించుచున్న వానిలో దోషము లెన్నండు నుండవు. ఇంక 

నేను గర్తనను నసత్యభావముచే దోషములు కలుగుచున్నవి. 

ఈశ్వరుండే క్యర్తయని నిన్సంచేహముగా (చెలిసికొనుటచే నర్వ 

దోవవినాశమగును. నర్వసుఖ సిద్దియగును, 

625. వ వస్తువైనను సీదికానప్పడు దానిని నీవు 

వావుకోనుటకుంగాని, యితరుల కిచ్చుటకుంగాని నీకేమి యధి 

కారమున్నది? నీజీవితము, సీ శరీరము, మనస్సు, బుద్ధి, యిం (డ్రై 

యములుు గృ హాభాధన ధాన్యాదులు = మజియు నీ భార్య, 

సంతతి బంధుమి(త్రులు - అన్నియు ఛగవంతునివే. ఆయన 

కృప లేనిచో ఖై నచెప్పిన వానిలో నొకటియు నీకు లేకుండ 

బోవును. ఉండి నిరుపయోగములగును. అందుచే సర్వ 

మోశ్వర సా(మాజ్యములోని వే; సీను నందులోని వాండ వే. 

ఈశ్వరో ద్దిష్ట కార్య (క్రమము నెజింగ, సిన్ర నిరహాంకారివె 

వర్తించుచో, నీకెట్టి దోపములు నం(క్రమింపవు. “నాది యను 

నది వీసమంతయు వని తెలిసికొనుకు యీాశ ఏరాదేశ ము. 

వస్తువుకు “నాది యను భావమును దగిలించుకొంటివా, అది 

సీదికాదని తెలియువటకు భగవానుడు నిన్ను "వేయి విధముల 

వేధించి తెలియపరచును. ముంచే తెలిసికొని, వివేకముతో 

వర్తించుకే క_ర్హవ్యము, 

626. ఈన్ఫష్టి యంతయు భగవంతుని నంకల్ప 

నంజూతము. సీ వందులో నొకవస్తువు. సృష్టిలోని సర్వ 
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వస్తవుల వలెనే, నీవును చేనుని వస్తువే. కావున సీను భగ 

వానుని వస్తువుకుం దగిన రీతిగా వర్తింపవలెను. నీవెట్లు 

వర్తించినచో సీ క_ర్హయ్సు జనకుడు నగు భగవానుండు సంత 

సించునో అట్లు వర్తింపవలెను. సీవు భగవానుని సంకల్ప 

నంజాతుండవయ్యు లోకములో (బాపకృత్యములు చేయుటకు 

(గారణమేమి ? సీకుంగగల యిీశ్వర నంబంధమును విడిచి, 

“నేను స్యతం(త్రుడను, నాయిచ్చవచ్చిన రీతిగా జీవింపలల 

నని అజ్ఞానములో బడుటచే, నివర్తనము దైవ నంకల్ప 

విరుద్ధమగుచున్నది. ఈలోపమును సవణచేసికొన్న చో దైవ 

కృప, దానివలన సర్వసుఖములు లభించును. 

627. సర్వకాల స ర్వావస్టలలో, నిశ్చ౧చల చిత్తము, 

నిర్వికార వాంతి, దివ్యూనందమును గలిగియుండు టందరును 

వాంధి తురు. దానికి సులభసాధన మేమైన నున్నదా? 

ఉన్నదో లేదో చూచికొనుశు (బహ్మృజిజ్ఞాన. ఇది చాల 

సులభమైనదన్సి భారత ధర్భము, యుగములనుండి గొంతెత్తి 

చాటించు చున్నది. వేదవేదాంగములు, వురాగేతిహానములు, 

భ కులు, జ్ఞానులు విస్పష్టముగా (బలికియున్నారు. చెవులు 

"లేవా? సర్వకాల స ర్వావస్థలలో భగవంతు నాశ్రయించి 

కూర్చుండు క. ఇంతకం కు సులభ మార్గ మేమున్నది? యజ్ఞ 

యాగాదులు, యా!తలు, పూజలు [వతములు, కరోర నియ 

మములతోణహాడి, వ్యయ(పయాసలకుం గారణము లగును. 
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ఏనితో నిమి_త్రము లేకుండ (బరమేశ్వరు నేక్షణమునందును 
మబజువనని (ప్రమాణముచేసి జీవించు శే అతి సులభ మార్ష్ల ము. 

628. భగవానునికి? చెలియకుండ సీ విశ్వములో 

చేదియు జరుగదు. ఆకురాలుట మొదలు, విళ(ప్రళ యము 

వరకు, నీశ రాజ్ఞ వలననే జరుగుచున్నది. ఈశ్వర పాదాంకీత 

నర్వస్వుండ వై జీవింతువా, నీకెటి దోపము పటకుండ చెల 
a__ ఉం 4౬ ౧౧ 

ప్పుడు కృ పాహాస్తుండై అమోఘరతుణమిచ్చి కాపాడును, ఇంక 

నీకు బెంగ లెందుకు? భగవానుండున్నాండని నమ్ము, ఆతండు 

సర్వక ల్యాణగుణ పరిపూర్జుండని నమ్ము, భగవానుని నమ్మిన 

వారి నమోఘమైన దయచూవి రకీంచుటలో భగవానుంజెల్ల 
ప్పుడు పూర్షసంసిద్దుండని నమ్ము; ఇంతే నీవు చేయవలయు 

పని. ఈచిన్న రహన్యము గెటిగి జీవించుట చేర్చికొని నిత్యే 

సుఖమంద లేవా ? 

629. అ;జలిఘటించి, అఆనందబొవుృుములు కురియు 

చుడ “హా కృష్ణ ప్రభ్యూ రామ్మపభూ!” యని న్టరించుట 
నేర్చికొన్న చో నెట్టి జన్నాంతర ఫఘోరపాపములై నను షణ 

ములో భన్రైమై, నర్వదుఃఖములు నశించును. ఈ సులభమైన 

పనిచేయుటలో నెట్టి వ్యయ(ప్రయానలు లేవు. భక్తి భయ 
నంతోష వినయములతో భగవానుని (గీరి ంపుము. నీ దుసి 

లావి థి 
తిని దొలగించు వక్తి భగవానునికి. దప్పు నిం కెవ్యరికిని చేదు. 

కావున నిజమగు నాధారము నీకు బేవ్లండే. జై వేతరలై న 
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బంధుమి(తాదులను నమ వేలకొలది జనములను వ్యర్ల 

మొనర్చితివి. ఆ మూఢత్వము నిప్పుజై నను విడిచి పెట్టుము. 

630. భఛభగవాను నాశయించుటనగా నేమో తెలియ 

కుండందెలిసిన దనుకొను నమాయక భక్తులు, నధికసంఖ్యలో 

(గలరు. నర్యక_్హయు సరగ్గడాతయునగు భగవానుని దాతృ 

త్యెమునకు మితిలేదు. నిజముగా నా(శ్రయించిన భక్తు చేమడి 

గిన నది సమృద్ధిగా వెన్వెంటనే భగవానుం డిచ్చుటలో విశే 

షము లేదు. భగవానుని కది నహాజె "దార్య లత్షణము. 

అంతేకాదు భగవాను నాదార్యమును, అనంత కృపామృత 

మును నీ వెన్నండును శంకింపరాదు. శంకించితివా, భగవాను 

(డనయా సీెకేమియు ౯దెలియదన్న మాట. ఇంకొకటి; భగ 

వానుని జవాబు అత్యంత వేగ మహిీతమై యుండును. మణియు 

స్వచ్చుభక్తుని కడుగుటకు ముందే అడుగనవనరము లేకుండ 

గోర్కె నిచ్చి వేయును. ఇ:.తకంకు నాశ్చర్య మేమున్నది? 

631. చేవామారోగ్యమును గలిగియున్న చో, భోగ 

ముల వై వునకీన్చును; రోగ(గ్గ స్తమైెనచో మానసిక పటుత్వ 
మును ననింపంజేయును, ఈ చేపాముతో ంబొత్తు నిరంతర 

(పమాదహేతువు, దీనితో నెట్లు (బదుకుట ? చేహమును 
(తోసివుచ్చుట సాధ్యపడదు; పట్టుకొని దానితో భోగముల, కె 

తిరుగాడినను (పమాదహౌతువు. చేహావనరము లేకుండ. చేసి 
కొనుకు క ర్త వ్యము. భగవదారాధనము వలనంగాని, (బహ 

జ్ఞానము వలనంగాస్సి విము క్రియు, నిత్యానండమును బొందు 
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టొక్క_ళే మార్లము. కాని యామార్షవముంత సులభమా? 
నమ్మినవారికి సులభమే; నమ్ము లేని వారికి సుసాధ్యము గాదు. 

6832. '"నీకు జరావ్యాధి మృత్యువులతొం గూడిన 

నకల (ప్రమాద దుఃఖకరమైన యీలోకమున జస్రుమెందు 

కిచ్చితినో కెలియునా? నన్నుందెలిసికొని, దీని వలన నమ స్త 
దోవములను దొలగించికొని, దుఃఖదూవీ తముకాని స్థిరదివ్యా 
నందము నార్జింపుమనియే. తుణికములై దుఃఖ హౌతువు'లె న 
యిహాలోక భోగము లనుభవించుచు నవి ఫుణ్యకాల బలహా 
రణముచేసి మోనగంప6గా విలవీంచుచు. బునర్జన్హు మరణముల 
న_దుచు నుండుమని కాదు. కాని మాయావరణము మా 

కన్ను లక (గప్పి, నన్ను ౯జూడుమనిన మేమెట్లు చూడంగలమని 
మోారడుగ వచ్చును. "మా జన్ఫములలోని దోషములు, మ 
రాసించు భోగములలోని మోనములు గమనించు శక్తిని 

మోాకిచ్చితినిగదా! దోపుములను జూచి వి వేకించు శక్తి మో 
కిచ్చితినే! మిరు మాయావరణమును దొలగించుకొను శ కిని 
మోాకిచ్చి నటు లే కాడా?” యని భగవానుడు (పశ్నించును. 

633. ఇది 1976 జనవరి 1-వ తేదీ. ఇట్టి తేదీ లెన్ని 
లతలు గడచినవో! ఎన్ని వేల సారులు మన మెచకెచట 
చే రూపములలో? బుట్టి, చెరిగి, నంసారచ(క్షపు నందులలో 
నలిగి మృతులమై పునర్హన్న మరణములు గాంచితిమో, ఈ 
సృస యను మహా(పవావహా తరంగ నంఘటనలలో 6దల 
(కందులై యెన్నిమారు లేడ్చితిమో, నవ్వితిమో ఈ కాల 
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(ప్రవాహమునకు నిలకడ యెన్నడు కన్పట్టదు. ఐనను మనము 

చేర్చికొనిన గుణపాఠము లేమైన నున్నవా? దుఃఖము లేని 

సౌఖ్యమును గాంచు రహస్య (ప్రక్రియళలేమైన నేర్చితిమా? 

ఇపుడై న బుద్ధి తెచ్చికొందమా? నిర్వికారుండై న భగ వాను 

నాశ్రయించి నిర్వికారానంద పదవిని సాధింపయన్ని ంపరాదా? 

634. పరి మేశ్వరునింగూర్చి (గంధములలోని ప్వు 

యములు చదివి మెచ్చుకొనుట మంచిచే. కాని అదిిపధమ 

ఘట్టమని తెలిసికొనుట మంచిది. పరమేశ్వర సాతమాత్కాా 

రము లేనిదే ఉన్నట్లు మాట్లాడుట, బుద్ధిచే మా[3మే 

(గహించి, ఆచర ణసిద్ధి నందినట్లు సంతుష్టి చందు! భాంతిలో. 

బడి, కృ తార్దుల మైతి మని ఛావించువారి సంఖ్య అమితము 

గానే యున్నది. కాని యెన్నట్కై నను అనుభవసిద్దిగాం చిన 

వారితో వీరు సమానులెట్లగుదురు? (ప్రజలు నిజముగా నను 

భవజ్ఞుల యెడనే గౌరవము చూవుదురు. అనుభవ బలమే 

(పజా హృదయమును నిజముగా మార్చగలదు, పాండిళ్య 

బలము కాదు. 

685. ఒకయింటి నద్జెకు. బుచ్చుకొనునవు డాయింటో 

కిగల సదుపాయములు, లోపములు తెలిసికానకుండ నెవ్వ 

రందు ౧ వేశింపరు. (ప వేశంచిన తరువాతగూాడ నది 

వణకు ౯దెలియని కొన్ని మంచి ఇెడ్డలు తెలియును. దానిని 

బట్టి యెంతకాల మాయింటనుండుట మం చిదో, యెట్లుకాలము 

గడపుట మంచిదో, లోపముల నెట్లు నసహి:పవలెనో పరిశీ 
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లింపకుండ నెవ్వరును కాపురము చేయరు. అచబేరీతిగా నీ 

లోకము మన కజ్చెయిల్లు మనము జీవింపవలసిన యీ లోక 
మెట్టిదో, దాని గుణదోవము లెట్టివో అందు నివసించువారి 

స్వరూప స్వభావము లెట్టివో, యీ లోకమున మనశెంత కాల 

ముండుట కవకాశము గలదో, యిం చేవిధముగా జీవించుట 
యుక్తమో, _శేయఃప్రదమో, ఉన్న లోపదోవముల నెట్లు 
తొలగించి కొనవలెనో, తెలిసికొని జీవించుట (ప్రధమ క ర్త 
వ్యము గాదా ? 

636. నర్వికళలు, నీల్పములు, శాస్త్రములు మానవ 

బుద్ధి కల్పించిన వే. చిత బేఖనము, నంగీతము, తర్క వేదాం 

తములు మానవబుద్ధి జన్యము లే. మానవ బచేహాముకంకు 

శిల్ప సౌందర్యమును జూపరగ ల వస్తు వింకొకటి చేదు. బుద్ది 

కక్తి యెచటనుండి వచ్చినది? తదంతర్లతమై అనంతజ్ఞాన కళా 
సౌందర్య నిలయమైన ఆత్భనుండి జనించిన బే. చాహ్యాపక్యతి 

సౌందర్యమ: తయు. బర మాత్శ నుండి బహిర్ల్షత మైనే. 

ఆత్మావలోకనముచే, సర్వకళలు, నర్వ కాన్ర్రృములు అవిష్ట 

తము లైనవి. నీ శరీరము, దాని శిల్పము సీవు పరిశీలించి 
నచో నందెంత అనంత(ప్రజ్ఞ, నిబిడీకృతమై యున్నదో తెలి 
యును. సృష్టి సౌందర్యమంతము నృష్టిక_రయెన భగ వాను 

ననంత సౌందర్య సాగ రములో నొక నీటిబొట్టు ! 

687. చేను నేనుగా నుండుట చేగకొనుళు నిజమగు 
వేదాంతము. అనగా న్వచ్చమైన నేను నేనుగానిడేదో నేనే 
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అన్న చేదో విస్పష్టముగా విడందీసి చూడవలెను. ఇది నా 

కలము గృపహామ, పొలము, శయ్య, ఫు న్హకము మున్నగునవి 

పలుకుదుము. విడందీసి చూచినచో “నేను కలమునుగాదు, 

గృహోదికముగాదు, అటులే నేను శరీరముగాదు. శరీరము 

గృపహామువంటిది. అందు చేను నివసిచుచున్న మా(త్రేమున 

శరీర మే నేనని తలచుట పసినాలుని అజ్ఞానభావము. చేను 

శరీరము నిల్లువలె వాడుకొనుదున్నాను. _ కాని చను శరీర 

మెట్లగుదును 9 

656. 'నాబుద్ది నరిగాం బనిచేయక, ఆతప్పు చేసితిని, 

సామనస్సు చాల చికాకు పడినద”ని పలుకుచుందుము. అనగా 

చేను వేరు, నాబుద్ధి వేరు; నేను మనస్సును, చి_త్రమును, 

బుద్ధిని గాను. అటులే నాహృదయము కరగినది నాగుండె 

యుల్లుమన్నది మున్నగు మాటలు నేను వేరు నా హృద 

యము వేరని తెలువుచున్నవి. నాబుద్ధి నేనై చో నాబుద్ధి 

చేసిన తప్పు నేను క నిపెట్టుట లేదా? బుద్ధిచేం బనిగొనుచున్న 

చేను బుద్ధినెట్లణుదాను ? నేను పరమాత్మ శక్రినే చేహెం 

(దియ మనోబుగ్ద్యాదులన్ని టి మూలమున బనిచేయుచున్నా 

నని నష్టము. నేనాత్యు పదార్థమును, వచ్చుట పోవుట లేని 

శాశ్వత నత్యస్వరూవునని యెజుంగుటయే ముక్తిసియంగల 

జానము. 
( 

689. ఒకవైపున బరమేశ్వరుండు వేజ్ొకవై వున 

ప్రకృతి 1పపంచము. పరమేశ్వరుండు చరగ్తచత్షువులకు గోచ 
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రింపండు. (పకృతి (పత్యతము. కన్నుల యెదుట గోచ 

రించుచున్న యిం|ద్రెయ విషయములై న భోగ(ధ్రన్యములు, 

చేహాకాం తాధన వస్తువాహానాదులు కూడ భగవానునుండి 

వచ్చినవే. అవి మెజుపు తీగవలె (దళుక్కుమని మెరసి, 

తణములో నదృశ్యమగును. పరమేశ్వరు (డిం(డియ గోచ 

రుండు కాండుకాని, నిర్వికారు డగుటచే, నిత్యానందమూ_ర్రియు 

నిరవధిక అాంతిసౌఖ్య (ప్రదాతయునై యున్నాండు. తీవ 
కాంతగలిగి భక్తులె నవారికి 6(త్యక్షుముగా గోచరించును; 

రతణమిచ్చి దుఖాపనోదనమును సుఖ లాభమును 'జేకళా 

రును. కనపడుట ముఖ్యముకాదు; కాపాడుట ముఖ్యము. 

కాపాడు పర మేళ్వరు నా(శయించుళు క_్హవ్యము. 

640. స్థిర మెన బేదో, అస్టిర మేదో స్పష్టముగా. బెలిసి 

కొని స్థిరమైనదాని నా(శ్రయింపు మనియే నకల వేదవేదాంత 

ర హస్యబోధ. ఎల్ల ప్పుడుండుట, సుఖశాంతు లిచ్చుట, దుఃఖము 

"లేకుండంజేయుట మనము కోరుదుము. కొలందికాల మే యుండి, 

సుఖ(భాంతిని కల్పించి. దుఃఖమిచ్చి, అదృశ్యములై 

యేడ్చించు 'దేహాదిక (ద్రవ్యజాలము అస్టికవర్గములోనివి. అస్థిర 
వస్తువులు మనకు ఖేదము కలించుటకుం గారణము మనతో 

సీవిధముగా ంజెప్పుకు యగును; “నీకు స్థిరానందము కావలె 

నని కోరి అస్టిరములై న మవమ్ముభిమానించ్చి ఆ[శయింతు వేల? 

స దుఃఖములకు మేము కారణములము గాము. స్టిరాస్టిక "భేద 

వివేకము లేని సీబుద్ధి యే నీ దుఃఖమునకు 6౧గారణము"” 
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641. (ప్రకృతిలోని (ప్రతి వస్తువుమోద సఎహ్టైతురము 

లతో నిట్లు (వ్రాసియున్నది; “మమ్ము ముట్టు కొనకుండు. 

మామోద (భమ శెట్టు హొనకుండు. మేమిాశ్వ రాదేశ ముచే 

(గపటనాటక మాడుచున్నాము. మేము నీర్కు గుంజును 

లేని కొబ్బరి దెయ్యపు తట్టులము. మారది మము దృష్టిలో 

(బెట్టుకొని అహంకార మమకారములం బెంచికోని, అజ్ఞాన 

బంధముల బిగించికొని బయటపడు నుపాయముగానక, ఆ|కం 

దించు చున్నారు. అమృతరన సాగరుండు పర మాళ్శు. మొ 

కన్నులు విప్పి, వివేకము పెంపొందించికోని భగవాను నారా 

ధించి సుఖింపుండు. 

642. జర యనగా వార్ధక్యము, గృవాస్థులకు, భోగ 

లాలసనులకు మిక్కిలి (ప్రమాదకర మైనది యావన బలము, 

వీజశ్ళ క్రి భోగములకై వెచ్చింపంబడిన తరువాత, బలహీన 

చేహము మిగిలి రోగము తదితర బాధలు విజ్బంభించును. 

ఏపని చేయుట కనర్హండై, మానసిక చార బ్రభ్యుము పెరిగి 

ఆందోళనము, భయము జనించి దుఃఖహెతువులగును, భగ 

వంతు నా(శ్రయింప గోర్కెయున్ననుు సాధనవేయు సామ 

రము లోవీంచును. ఈవిధముగా వార్లక దళ మృత్యువు 

సాహ్వోనించును. "చావు రాకుండ నున్నద”ని "పెక్కురు పలవ 
రింతురు. అందుకే బుద్ధిమంతులు వార్టకదశ కైంబడులోవు 

నచ్చే భగవత ప నార్టంపవలెను. 
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645. జరాదోపము బాధింపకుండ. చేసికొను నుపా 

యములు శా త్ర కారులు నిర్ణ యించి యిచ్చి యున్నారు. 

గృ హాస్టులు, కఠోర నియమబద్ద్లు లె, ధర్మానుష్థూనముకొణకు, 

నత్పంతతి కొజకు డాంపత్యమును నిర్వహి౦పవ లెను, అస్ట 

లిత (బహా్రిచర్యమే (బ్రహ్మృజ్ఞానమునకు మూలము సద్భృహా 

స్టునిది నాతిగల (బ్రహ్మచర్యము. గృపహాస్థుండును ధర్భదీ కా 

బద్ధుడై, కామభోగములను ధర్భనిష్థలతో మా[తమే అనుభ 

వించి సర్వ(ప్రాణి శొంతిప్రదములై న నత్మరత్తలు చేయుచు 

జీవించుటచ్చే (బవజ్ఞానార్దండై తరించుట కవకాశమున్నది. 

అట్టివ్య కి వార్లక దశలో స్వేచ్బాభోగ లంపటుండగు గృహా 

స్టుని వలెగాక, జికేందియు[డై భగవంతు నారాధించి 

తరింపయగ లండు. 

644. చాధలేని మానవజీవితము లేదు. కోరికల ఫలి 

తముగా భరణ్జఫలముల ననుభవించు దుఃఖమయమైన దే 

మానవ జీవితము. అందుకే మానవ ేహమును గర్భదేహా 

మనిరి. చేపహామును, తత్సంబంధ బాధలను గల్సించువా౭డు, 

తొలగించువాండు భగవానుడే. కేలిసియోా తెలియకయోా 

చేసిన పాపములను కుమించి ఉన్నవాధలను దొలగించి, 

మరల నట్టి యేచాధలు రాకుండంజేసి రకీంపుమని భగవంతుని 

భక్రితో యార్టించు కే కర్శవ్యము. 

645. పిచ్చి వారెవరు? తమకుంబిచ్చి యెత్తిన దని 

తెలియనివారు. మానవులలో నత్యధిక సంఖ్యాకులు వారే. 
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దుఃఖము రాకుండం శేసికొనుట శీఘ(ప్రధాన కర్తవ్యమని 
యెజిగి దాన్నికె కృషి చేయుటకు జీవితమర్చింస వలెనని తెలి 

యని వారు, తెలిసి సాధన చేయనివారు నున్వాదు లే. జన 

మృత్యు జరావ్యాధి దుఃఖతరంగములచే సంసార సాగర 

ముప్పొంగి ముంచివేయు చుండగా మానవు లేమియు (దట 

సైంపనట్లు భావించి రశణోపాయముల (జూచుకొనని వారి 
థా 

కంకు బిచ్చ వారెవరుందురు ? 

616. జన్మజ'రా మృత్యువుల వలని దుఃఖనిర్య ల 

నమునకు మనమేమి చేయగలము? మిన కేమి శ క్రియున్న దని 
పలుకుదురు. అందుచే దుఃఖదాసులై జన్నాంతేర యాత్రలు 

చేయుచుగహార్చుండుకే తెలివైన పనియా? ఈ సృష్టికి నందలి 
మానన్చల జీవితములకు6 గారకుండై న భగవానుం డున్నాండు. 

ఛగవాను నా(శయించి భజించిన చో, నర్వ దుఃఖములను 

బోంగొట్టి, జన రాహిత్యము నొసంగి శాక తానంద శాంతి 

(పదమైన మహోన్నత స్థితిని ప్రసాదించును. ఆ|శ్రితులయెడ 
ననంత కారుణ్యము నాతడు చూపును. కావున సీ నంగతి 

తెలిసికొని ఫలితమును సాధింట కర్తవ్యము. 

647. కోరికలు సంసారకారణనులు. సంసారము 
దుకిఖనిలయము; దుఃఖనివారణమునకు మానవ జీవితములో 
ననేక సదుపాయములు చూప(బడినవి. మానన్ర(డు యు ర్త 
వయస్సు వచ్చినది మొదలు పర మార్గ నంపొవన కృవ్కై. 

సర్వ 4 న క్త లుసయోగించి కృతాట్ట[డు గావలెను, శకాని 
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అత్యధిక సంఖ్యాకులు గృ వాభార్యా పు[తాదికము లేనిబే 

జీనింపంజూలరు. కాని గృహాస్థునికి గృవామేధి యను జేరు 
గలదు, మేధ మనల౭గా యజ్ఞము. గృ హాము యజ్ఞశాల 

కావలెను. భగవ(శ్రీత్యర్థము గృహాస్థ ధర్భాచరణమును 

నియకితో నడవుకొను గృహాస్టుండు గృహామేధి యగును, 
గృపహాసు:డయు నాతిగల  ననాంసిన లె వ రంపవఅను. అ” ప్రి ఫీ వీ ఆన 
బాహ్యాభ్యంతర సన్యానము నన్యానము; ఆంతరంగిక సన్యా 

నము గార్శన్యము. 

648. మనొని[గ్రహాము సన్యాసికి గృ హాస్టునికి నమా 
నమే. అదిబేని నన్యాసి (భష్టుండగును. అది వేని గృ హాస్టుం 

డును కాంతాక్రనకలోలుంతచై నళించును. సంపూర్ణ నిగ 

హాము సన్యాసిది. ధర్భసం తాన కాంతుకలిగిన పూర్ణ ని[గ 

హాము గృ హాస్తునికింగావ లెను. ధర్శనం'తానమును కాంఖీంచు 

గృ హాస్టుండు కావోాాపపహాతుండు గాకుండ, ననేక (వతములు, 

నత్క_ర్భ్నలు చేయవతెను. భోగకాంతు. లేశమైన లేకుండు 

టనే సన్యాసి కర్ణలు చేయనవనరము లేవు. భోగము లనుభ 
వించుకు గృ హాస్ట ధర్భమనుకొనువారు పశుతుల్యులగుదుకు, 

649. జీవితయాత్ర ముగయుచున్నది. కన్నుల కరవ 

తీర నాకెన్నండు నీ పరమపావన దర్శనమిచ్చి, “ఒశే! సీ 
కభయహా స్ట మిచ్చుచుచున్నాను.  భఛభయములేదు. సీ శెట్టి 
బాధలు లేకుండంచేసి నకల శుభసౌఖ్యము లిచ్చి రశ్నీంతు 

నిని పలికి ధ్రై ర్వమిత్తువు ? నీవు తప్పు నన్ను. గాపాడువా 
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6డన్యుందెవ్వండును లేడు. అన్నియువిని చూచి, నాకత్యంత 

నమిపమున నేయుండి ముచ్చటదీర నొక్క_సారి పలుకవ బేలా? 

నిన్ను మరువకుండంజేస్తి నన్ను రవీంచుట మరువకుము ని 

(పార్టింపవలెను. రక్షీంచువజుకుం (_బార్ధనచేయుచునే యుండ 

వలెను. 

650. పరమాళ్యు ఏకమైయుండి, “నేన నేకమ' గుదు 

నని కోరి నానాజీవులను సంకల్పమా|[త్రమున సృజించి, అందు 

6(బవేశించిి నర్వనదన[దూప ధారియయ్యెనని ఉపనివత్తు 

పలికినది. అనగాం[బతి (ప్రాణిలోనుండి పర మాళ్శ, (పతి 

(పాణి రూపమున దానేపని చేయుచున్నది. అది పరమాత్మ 

విలాసమని సూతుస్దదృష్టితోం జూచువారికి ంబెలియుం గలదు, 

మానవుడు చేయు (ప్రతి[క్రియయు (బర మాత కార్యమే. 

తుమ్ముట, డగ్తుట, మలమూత్ర వినర్ణనము, భోజనని(ద్రా 

మైధునాదికము నర్వమాపర మాత్శ [క్రియాకలాపమే. మనము 
కోరిన రీతిగాంగాక, వమజొకరీతిగా జరుగు నకల విషయములు 

పరిశీలించిన చోం బరమాత్శు సక్య(ప్రాణి (కియాకలా పములో 
స్పష్టముగా గోచరించును. 

651. చేను డీయలేని దున్నడా ? చేవ్చండీయని 
దున్నడా? 'చేశ్చండీయంగలిగియు ఛభ కుని కిచ్చుట కిచ్చగింపని 

డున్నదా ? వీనికి నమాధానములో బేవుని తత్త 6ము కొంత 
తెలియుట కవకాశమున్నది. (1) చేవుండీయనిది లేదు. 
"జీప్రనియొద్ద లేనిదేదై న నుండునా? ఆతడు పరిపూర్హుండనంగా, 
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నర్వనంపన్నుండు. నర్వమౌొతని పా_స్తగతమై యున్నది, 

అందుచే భక్షుండడిగిన చేడై న లేదనకుండ నీయలగలండు, 

(2) బేవ్రుండీయం గలిగియు నిచ్చుట కిచ్చగింపండా? భక్తుల 

భ క్రి పరిణతి భేదముల ననునరించి, కొందర కిచ్చుటయు, న్ 

కుండుటయు జరుగును, అన్నియు సీయండని నమ్ము,వారి 

కటులే చేయును, అన్నియు నిచ్చునని నముూవారి కన్నియు 

నిచ్చును. అన్నియు నిచ్చినచో భక్తుని భక్తి చెడదా? 
అన్ని యునిచ్చి భక్తుని భక్రికి లోపమురాకుండం జూడంగలండు. 

652. ఒక కుటుంబ యజవూన్సి, యోగ్యుండు నుడా 

రుండు నై నచో తనకుటుంబ నభ్యులందర యోగ వ్నేమ చాధ్య 
తను తనపై (బెట్టుకొని, ! వ ర్హించును. కుటుంబ సభ్యులలో 
నెవ్వనికి లోపము రాకుండ (జూచున్కు జగత్కుటుంబ యజ 
మాని నంగతియో? ఆతడు యోగ్యుండే కాదు, పరిపూర్ణ 
యోగ్యుండు, నర్వ నమధ్ధుండు. ఎట్టి లేశమా(త్ర [శమయు 
లేకుండ దన విశ్వకటుంబ సభ్యులందరి యోగ క్నేమములను 
నీరంతరము, నంకల్పృమా[తముచే నంరథ్నీంచు పరమపావన 
కృపాశీలము గలవాండే భగవానుడు. మటియు నాభగ 
వానుని యాజమాన్యమును గుర్తించి వినయ విభేయతల 
తోడను, భ కి(ళన్దా గారవములలోడను భజించు భ కుల 
ఏీవయములో సర్వకామదాతయె భగవానుఃడు వర్తించు 
ననుటలో నెట్టి నంచేహమును లేదు, 



986 

653. వది తెలిసినను, నేది తెలియకున్నను, నొక్క_టి 
మా(తము సులభముగా. దెలిసికొని తరింపందలంచి క్రానిన 

వారికి (ప్రధమ సోపానమున్నది. అదేదనంగా మానవదేహము 

న్తుశాన వాటికలో దపహానము కాక తపుదను సరమనత్యము. 

రోగము, వార్గకము, బహుళ [ప్రమాద తొటస్థ్యము, మరణము 

నప్పుడేరీతిగా నంభవించునో తెలియని దుస్థితి గలది మానవ 

దేహము. ేహము సుఖమిచ్చునని (భాంతి మనల నావ 

కంచి మూర్జుల(జేయుచున్నది, నిజముగా నానందము మన 

భావములో నున్నది. ఆనంద మాత్శనుండి భావములో 

నం[కమించి -దేపాములో నున్నదనిపించును. అనగా సుఖ 

మాత్శజము. ఆత్మజ్ఞాన జన్యము. ఇదియే ము క్రి నానం 

దము నిచ్చును. 

654. యుద్ధనిపుణు లై న అనంఖ్యాక యోధులు సాయు 

థభులె నా చుట్టును నిలిచియుండగా నొక తన్కరుండు నొక 

తుంటరి నన్నె ట్లు నమోాపిం పంగ లండు? నావైె నొక యాగ, 

దోమ వాలదు. నాపేర బ్యాంకులో నోటి రూప్యము 

లుండగా, చేను పస్తుండి, చినిగిన గుడ్డపేలిక ధరించి (బ్రతుక 

వలసిన అవసర మేమున్నది ? అ(ప్రతిహాత బలళ కులు, అవ్య 

మైశ్వర్యము, అఖండ భ క్షజన రతుణ పరాయణత్వముగ ల 

పరమేశ్వరుఃడు, మనేమియు (శ్రమ లేకుండ మనలో, బయట 

అత్యంత సన్నిహితుందై యుండంగా మనశేమి బాధ కలు 

గుట కపకాశమున్నది? వానితో మనలోపముల్సు తాపములు 
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చెవీకొని, నిమునములో వానిని నిర్మూలించి, సర్వ సౌఖ్యము 
లిచ్చుచుండగా భగవానుని నమ్మి పహోయిగా జీవింపనద్చు నే. 

"శేళమెందుకు ? దుఃఖమందవలసిన ప్రారబ్దమేమున్న ది ? య 
డు 

655, లేమిచే నేద్చువారు కొందరు, నంపదలధిక మై 
యేడ్సు వారు కొందరు లోకమున గలరు, భగవంతు నస్తి 
త్వమును, సామర్థ్యమును, అనంత కృ పామృుతమును గూర్చి 

వక్కాణించుచు, భగవంతుని పాదముల నా(శ్రయించితి మని 
చచెవ్పికొనుచు, తాప(త్రయాధీనులై, నకల శ్లేశముల ననుభ 
వించువారి నేమనవలెను? వీరన్నియునుండి యిడ్చ్బువారు; 
భగవంతుని నిజముగా నా(శయించిన భక్స్కుల శకేడ్చెందులకు 2 

భగవంతుం డత్యంత సన్ని హితుందై యుండగా భకుండై న 

వాండు న్లేశేము లేశమా(త్ర మనుభవింప నవనరములేదు. 
నిజముగా భగవానుని నమ్మిినవానికి సర్వదుఃఖ నివారణము 

తణములోంజేస్తి భగవానుడు ర కీింపనివాండనియా? అనగా 

భక్తుని భక్తి లో పభూయిషస్మ్రమెనదని స్పష్టము. 

66. రెలులోం బయనించుచున్న కాలములో 
నందరు తల్లులు పిల్లలను గనిరి. ఛారసాల రైల్లో, చదువు 
వెల్లా, పెళ్లి రైల్లో, పిల్ల లను కనుట రైల్లో, చదువుట నైల్లో, 
ఉద్యోగములు రైల్లో, జపతపాదులన్ని యు నలో, మృత్యువు 
బైల్లో, తద్ది నములు వై - అనగా రైలు నడమచుండగా - 
మన జీవితమిది ? ఎంత విచిత్రము! [పయాణము చేయుచునే 
క గు లన్ని యు. చేయుచున్నారు, శ్టుశాన (పయాణము! 
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ఒక్క_ నిమిషమాగదు. ఆగినట్టు కనిపించి, రైలు నడచుచునే 

యున్నది, పయనించుచు భోగములు, నంపాదనలు ఎంత 

అద్భుత జీవయా(త్ర ! ఎవందెక్కడ దిగిపోవలనో తెలియదు! 

భగవంతుని సేవించుకుఫుడో! శృశళానమునకు నూటిగాం 

బోవుచు “రామరామ యని తరింప లేవా ? 

657. “షా హె పరమేశ్వరా! సీవ్రండంగా నాకులో కుల? 

స్వ్ర నిశ్చయముగా నున్నావు. అం దెట్టి నంచేహామును లేదు. 

ఎటువంటి నీవు ? నర్భనంపూర్ణ నమద్ధండవై న వాండవు, 

ఆ(శితుల (గాపాడుటలో వాయు మనో వేగముల నతి[క్రమించి 

రవథ్నీంచు లక్షణము గలవాండవు. నిన్నా(శ్రయించిన మొత 

ముననే నంతసించి భక్తుని నియంత వానినింగాం జేయువాండవు. 

సీకు నాకును భేదము లేకుండ అను(గహించు నఖండ దయా 

మూ ర్తినై అవ్యయానంద శాంతి సాఖ్యముల నిచ్చు వాడవు. 

అట్టి క్ పాదపద్భములుండగా నా శేమిలోటు” అని (ప్కాంచి, 

తప్పక లభించు ఫలితములను జూచికొనుచుం గూర్చుండు కే 

క _ర్హవ్యము. 

656. “భగవానుండున్నాండ కదా? సీకు నంఛయ 

మున్నదా ? "లేనిచో ఛభయముండరాదు. భగవానుని పాద 

పద్భములను మనస్సులోనూహించి పట్టుకొని, భజింప "లేవా? 

ఎంత చిన్నపని? ఈ బుల్లిపనిచేసి , సర్వవిధ ఛయముల దహించి 

వేయు భగవానుని దివ్య లప నార్టింప లేవా? సీపవి(త్ర హృదయ 

మాభగవానుని పాదపద్నుముల స్పృశించుటయు, సర్వభయ 
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కారణములు దహానమై పోవుటయు నాొశేతణములో జరిగి 
పోవును! ఇంత సులభముగా వేగముగా భయనాశనమై 

అభయానంద శాంతులు లభించుదుండగా చేల యీపనికీ 

(బూనుకొనవ్రు ?” | 

659. సాతొద్భృగవానుఃడు నీ పనులన్నియు! జేసి 
"పెట్టుదు ననుచుండంగ్కా వలదను దుర్చుద్ది సికెన్నడు పుట్టకుండ 
ఒజూచికొనుము. కాని ఒక రహాన్యమున్నది. నీ వేమను 
కొన్నను,నత్య మొక క్కు అన్ని పనులు దేవుడే చేయుచున్నా (డు. 
నకల జీవరాసులు జడప దార్ధ తుల్యములే. సీలోనుండి నీ 

మనస్సును, స్ బుద్దిని, స్ యిం[దియములను సీ దేహమును, 

శ క్తినిచ్చినడపు శక్తి యెనరిది? అది నీదా? అదిదేనుని శ క్రి; 
ఛగ వాను నేకై క క_ర్త్చతెర్టిమును గుర్తించి, నీక_ర్హృత్వళూన్య 

తను (౫హీంచుచో నాతణములోన్సే సీజీవితమంతయు మారి 
పోయి, దై వతే లత్కాములను గాంచును. ఈ గుర్తింపే 

(బ్రహ్మజ్ఞానము. ఇది కలిగినచో నన్నియు చేన్రండే చేయు 
టయ్యు నీవే బేవ్చండగుటయు, నకల లోపములు నశించుటయు 
నేక కాలముననే జరుగును. 

660. మానన్చనక్రు ముఖ్యనమనస్య జన్ఫుజ రామృత్యు 
వుల (దొలగించుకొనుట. తక_న సమస్య లన్నియు, ముఖ్య 

సమస్యను బరివ్క_రించుకొనుటకు సవాకరించు రీతిగా సమన్వ 
యించు కొనవలెను. రాజకీయ నమన్యయనగా మానవుల 
ముఖ్య సమస్యను బరిహ్క_రించికొనుట కనువై న పరిపాలన 
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మును స్థావించుకొనుశే, ఆర్థిక సమస్య, సాంఘీక సమస్యల 

కిళ్తే అర్ధము చెప్పవలెను. రాజకీయాల్టీక సాంఘీక రంగము 
లన్ని టిస్, మానవుని చేవుని దగ్గర కతి చేగముగాం దోడ్కొని 

పోవుట కనుకూల విధముగా. 'బరిమ్మరింపవలెను. (పస్తుత 

నాగరకత యీ విషయమును పూర్తిగా విసర్జించి, గంతులు 

వేయుచున్నది. నేటి భౌతిక భోగలోలత గలిగిన నాగరకత, 
ముఖ్యమైన ఆధ్యాత్మిక నమన్యను తృణీకరించి, (పపంచ 

మంతట సాంఘిక కల్లోలమును సృజించి, అశాంతిని పెంపు 

చేయుచున్నది. మానవులలో దైవాంశను పెంపొందించు 

నుద్దేశమును విడిచిపెట్టి, మానవగ్ణమునే కలువీత మొనర్చు 

చున్నది. 

661. మరచుట మరణతుల్య దుఃఖము కలుగంజేయు 

నదొక వస్తువున్నది. అదియే మృత్యువు. అది అనుక్షణము 

మనల ననుసరించియే తిరుగును. బేహధారిమైన వాండెంత 

గొప్పవాందై నను మృత్యు వా స్తములకుం దన దేహమునొప్ప 

గింపక తప్పదు. మన మౌానంగతి నెజింగి, యిచ్భాపూర్వ 

కముగా సీయకున్నచో బలవంతముగా మన ేహమును 

మృత్యువు లాగికొనిపోనును. మన దేహముపై నుపయో 

గించు నొక చినిగిన వస్త్రము పోయినచో విచారింతుమా ? 

అటులే ముదునలి తనముచే 6గృశించిన దేహము నా వస్త్ర 

మును వలెనే చూడవలెను. లేకున్న దుఃఖము తప్పదు. 

జ్ఞానము కలిగి మృత్యు వెదురై నవుడ్కు “ఇదిగో! తీసికొని 
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వెళ్లుమాొని చెప్పంగల చేహాభిమాన రాహీత్యమును మనము 

చింపొందించి కొనుచుండవ లెను. 

662. [ప్రపంచమును సృజించి, దానిని ఛభగవానుండు 

దుఃఖమయ మొనర్చెను. కాని భక్తునికి, జ్ఞానికి విచారింప 

నవనరము లేదు. భక్రుండు తనసర్వస్వము భగవంతుని 

కర్పించి భజించినచో భగవానుండాతనికి నర్వ్యదుఃఖావసరము 

లను దొలగించి, నర్వసుఖములిచ్చి రవ్నీంచును. ఇంక జ్ఞాని 

యనగా (బహ్మవే త్త. (బహ్మజ్ఞాని విశ్విమంతయు. దనతో 

నహ, (బహ్మమయముగా (దిలకించి అ(పమేయానంద మనుభ 

వింపంగ లండు. భ కునికి దుఃఖము తొలగింపంబడును; జ్ఞానికి 

దుఃఖసమస్యయే "లేమ. అర్హులు, జిజ్ఞాసువులు, అర్జార్థులు, 

జ్ఞానులను నాలబ్లువర్ణములలో జ్ఞానియు నేను నొకకు యని 

కృష్ణభగవానుడు చెప్పి, మిగిలినవారు నుదారులే యని 

చెప్పును. మిగిలిన మువ్వురు భ క్షకోటికిం జెందుదురు. 

వారిని భగవానుండు రహీంచును. 

669. జీవికి చేహానంబంధ నుత్యేంతే కి క్లిష్టమైనది. జీవి, 

-జేహాముతో నేకత్వము పొందును, అదియే 'ేహాళ్ళుభావము. 

చేహాదోషములు, (ప్రమాదములు తన వేయని మమకారమువే 
(బెక్కు_ దుఃఖము లనుభవించును. మరియు చేహాము నళిం 

చుట భరింపరాని దుఃఖము నిచ్చును. కాని చేహాములేనిచే 

నత్క_ ర్మానుస్థానము, తపస్సు, ధ్యానము, మోతు సాధనము 

లును కుదురవు. చేహామును బేహితరించుట కుపకరణముగా 



942 

నుపయోగించి కొనుట నేర్వవలెను. అదిమాని భోగముల 

పరోాగించిన చో దుఃఖమే ఫలితమగును. 

664. “యత్ జాలా నపఫుసరోహామేవం యాస్యసి 

పాండవ.” గీతావాక్యము. వది తెలిసినచో నిక మోహము 

(అజ్ఞానము) ండదో, దానిని (దెలిసికొమ్మని ఛగ వానుండు 

చెప్పుచున్నాడు. మానన్ర(డు భూమిపై జనించి, మోహ 

ములను దొలగించు జ్ఞానము నార్థింపవ లెను. అనగా దుఃఖ 

వినాశమున్సు సుఖ|ప్రా ప్తినిచ్చు జ్ఞానమును డెలిసికొనవ అను. 

అదియే ఆత్మజ్ఞానము లేక (బ్రహ్మజ్ఞాన మనంబడును. అట్టి 

జ్ఞానమునిచ్చు -వేదవేదాంతములను జదివి, సారమును 

(గహించి, జీవ తాచరణముచేసి, అనుభవసిద్ధి పొందవ అను. 

ఇదియే (బ్రహ్మవిద్య. దీని నా నించి, లోకోద్ధరణమున కై 

(టబ్రాహ్మృణజాతి కల్పింపంబడెను. 

665. “నహికశ్సిత్స ణమపి జాతుతిష్థ త్యకరగ్దకృత్ 

కార్య తేవ్యావశఃకర్భ సర్వః(పకృలిజై ర్ల్నణెః'" "ఎవడు నౌక 

తణమైనను గర్భచేయకుండ నుండంజూలండు. అవశుడై, 

(పకృతి సియు కుండే కర్య్టచేయుచున్నాండు.” ఇది పూర్ణ సత్య 

మని తెలియగలదు, పురిటి గదిలోని చంటిబిక్ల మొదలు, 

సకల జీవిత దశలలోను చేహపోషణము, మానసిక, వాచిక, 

కాయికములగు కరగ్రలచే జరుగుచున్నది. కాని యీ కర్ణ 

చేయుట (ప్రాణుల వళమైలేదు. (పకృతి తనళక్తిచే నకల 

(ప్రాణులవేంబనులు. చేయించుచున్నది. (ప్రకృతి కధిపతి 
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యెవరు? భగవానుడే! భగవానుని బంటు (పకృతి. అనగా 

సర్వ[ప్రాణులు దై వశానన సంకల్ప (ప్రభావములచే (గర్శలు 
చేయుచున్నారు. 

666. వై రాగము కలుగుటకు. బెక్కు_ సాధన 

లున్నవి. అందొక ముఖ్యమైన దానిని మనము గమనింస 

పచ్చును. జీవి మరణించినపుడు పచ్చివెదురు కర్రలతో 
నిచ్చెన వంటిది కట్టి శవమును దహనభూమికిం దీసికొని పోవు 
దురు. శవ బంధువులు రోదించుచుందురు. ' జ్యేష్ట పుత్రుం 

డున్న చో నగ్నిని చేతబట్టి ఛనవముతోంబోయి కుకు నిప్పు 

పెట్టును. పూర్తిగా శవము. బూడిదయగు వరకు ముఖ్య 

బంధువు లచట నేయుండి చూచుచుందురు. ఈదృశ్య మంద 

రకు చై రాగ్యమును గలిగించును. (పతి వ్య క్రియుం దన 

శవము నటులే దహింతురన్సి అది తప్పదని యివుడే గుర్తించి, 

విరాగియై భగవ దా రాధనపరు6ై తరించుటకు యత్నింప 

వ లెను. 

667. "చినిగిన వ(న్ర్రమును పార వేస్తి నూతన వ్ర 

మును ధరించు నటులే, జీర్ణించిన "దేహమును విడిచి, నూత్న 
డేహాములను జీవులు పొందుదురొని గీ'తావాక్యము. బది 

చిన్న విషయమువలె 0గన్పట్టును కాని చాల పెద్దవిప యము. 

చినిగిన వ్యసనము, జీర్ణించిన శరీరము నమాన మెట్లగును ? 

మరియు (గొందరు, ఆరోగ్యవంతులై యుండి మరణింతురు. 

చినిగిన గుడ్డలను పార వేయుట సులభము. దేహము నట్లు 
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పార వేయంగలమా ? చినిగిన గుడ్డ పారవేసినచో గాత్త 

వస్త్రము వెంటనే వచ్చును. (క్రొ త్తచేహమంత సులభముగా 

వచ్చునా ? మరలనొక కాంతాగర్భ నరకమునంశచేరి, ఎన్నో 

అవస్థలు పడవలెను. ఉపమానము చెప్పుటకు బౌగున్నది 

కాని చేయుట కంతసులభము గాదు. అనగా శరీరమును 

మమకారమును చిరకాల సాధనచే విడిచిపెట్టన లెను. జస తి 

మంతయు సాధనచేస్తి తపస్సంపన్ను (డై న వానికింగాని శరీర 

మును జీర్ణవన్ర్రామువలె విడిచిపెట్టుట సాధ్యముగాదు. 

ఆందుచే ల(బతిమానవుండు దేహదోవములను గుర్తించి, 

చేహాభిమానము తగ్గించికొని తపస్సు చేయవలసియున్నది. 

668. దేహాత్దుభావ మనంగా నేనే చేపాము నను 

భావము. ఇందు బర మేశ్వరు నమెోాఘ (ప్రజ్ఞ విదితమగు 

చున్నది. నేను, చేవాము వేరని విడందీసి తెలిసికొనుటయు, 

నిత్యజీవితములో నట్లు (ప్రవ ర్హించుటయు బహుకప్హ మైన వివ. 

యము. నిదలో నాదేహము పాన్పుపై నుండగా నేను 
చేశాంతరములు స్వప్నమందు దిరిగి అనేక కార్యక్రమ 

ములు నడపుచున్నాను. గాథసుషు ప్రిలో, సూతుస్థూల దేహా 

ములు రెంటిని విడిచి, పర మాత్శ నాలింగనము చేసికానుటచే, 

మెలకువ వచ్చిన తరువాత నేను చాలసుఖ మనుభవించితి 

నని చెప్పుచున్నాను, ఇది ఉపనిషత్తు. చ జెప్పిన విషయము. 

చేవాము నాశత్యంత (ప్రాణప్రదమైన ఉపకరణ మనుటలో 

నంచేహాములేదు కాని, నే నుపకరణము సెట్లగుదును! "చేపా 
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ముపకరణమ్మే నేను గాదు. ఈ జ్ఞానము దృఢముగా స్టిరపడి 

నచో మరణళభీతి యుండదు. ఈశ్వ రారాధనముచే నది 

లభించును. 

669. (పజాస్వామ్యు _పభుత్వములో. బరిపాలకుల 

పశుము, వ్యతిరేక పతములుండి ఐదునంవత్సరముల కొకసారి 

(ప్రతినిధుల నెన్నుకొనుచుందురు. (ప్రతివ్యక్కి స్వేచ్భగ (దన 

స్వత్వము (వోటు) నుపయోగించి కొనవచ్చును. అటులే 

యా జగ(దాజ్యములో రెండు పత్స.ములున్నవి. ళివుండు 

యముడు, పాలక వ్యతి రేక పమాధిపతులు శివుని పత మెల్ల 

ప్పుడు రాజ్యము చేయుచుండును. యముండు (పజలను 

బాధించి చంపి దుఃఖకారణుం డగుచున్నాండు. ఎవరికి 

వోటివ్వవ లెను? విన్సనికా? యమునికా? నూటికి. దొంబది 

తొమ్మిది మంది తవు వోటును యమునికిచ్చు చున్నారు! 

దుఃఖభాజను లగుచున్నారు. కొలందిమంది శివునికి. దమ 

వోటునిచ్చి నకల నదుపాయములను, సౌఖ్యములను పొందు 

చున్నారు. మోావోటును సరిగా నుపయోగించికొనుండు. 

670. నా నర్వనస్వమును నీ కర్చించితిని. వవీన 
మంతయు మిగుల్చుకొన లేదు. ఇంక నాశేది జరిగినను, కర్తవు 
పూర్తిగా నీవే. నా బాధ్యతలన్నియు సీవే! (బతికియున్నంతె 
కాలము లేశమా(త్ర [శ్రమయులేకుండంజేస్తి యు క్ష కాలమున 
డేహామును విడిచిపెట్టు లోవున నీ దివ్యానుగహాముచే 6బరి 
పూర్ణ జ్ఞానమయ భక్తితో ముక్తినిచ్చి నన్ను రథీంపంగోరు 
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చున్నాను. సకల పరిపూర్ణ కల్యాణగుణమూర్తివగు నీపాద 
పడ్మ్భముల సేవ లభించు మహాభాగ్యము నాకుంగలిగినది, ఇంక 

లోపమున కవ కాశ మెచటనున్నది? 

671. అనంత(బ్రహ్మాండకోటి నవలీలగా సంకల్ప 

మా|తముచే నర్భశుణములో సృజించి పరిపాలించు నమేయ 

ప్రజ్ఞాశాలియు, ఆ|శితకోటి సర్వభారవహాన దీ మూదత్వుండును, 

నర్వకాల దేశ కారణ కార్యస్వరూపీయు నగు ఛగవానుం 

డుండంగా చేపని వచ్చినను నా జగజ్జనకునితోం జెప్పికొని సీ 

పనులన్నియు స్క్ర్ర (శేయన్పంతుపష్టి శాంతులు కలుగు నట్లా 

యన చేయుట కెల్ల ప్పుడు సంసిద్ధుండై యుండంగా నిశ నీకు 

బాధించు నమస్య యేమున్నది? వమికావసిన నాయనతోం 

జెప్పికొనుశే సీపని. ఇదియే అత్యంత పవిత్రమైన తపస్సు. 

672. కోర్కెలను, ముఖ్యముగా కామిసీకాంచన 

కాంత్సలను జయింపవలెనని చెస్పదురు. కాని యిది సాధ్య 

మగు విషయముగాదు. మనస్సులో జనించు కాంతాలింగన 

సౌఖ్యకాంత్సు ఎన్ని వేల జన్హుములనుండియో నం[కమించుచు, 

ర_క్రమాంసాస్టి పంజరములలో గడ్డకట్టి నిలిచియున్నది; అది 
నిర్భూలించుటకు శక్యముకాని (ప్రబల సంస్కారము. ధన 
కాంతుయు నట్టిదే. ఈ కాంతులు వ్యక్తితో నేకమై పోయి 
నవి; విడిగా లేను. వానిని. దొలగించు శ క్రి మానవులకు 

లేదు. మానవులకు త్రేవురువ లింగములనిచ్చి, వానివలన 

సీ ప్రపంచములో _ నెందును లభింపని సుఖ లేశముంచి, వానిని 
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విడిచి పెస్టు మన్నచో నెవని తరమగును ? కాని వానిని విడి 

చిన (గాని ము క్రీ లేదు; అనంత జన్మపరంపర, దుఃఖమును 

తపఎను. ఇంక మార్షమేమి? “నీవు పెట్టిన వానిని నీవే తొల 

గించి రథీంవుమ”ని భగవానునే (్రార్థిందు టొక్క_కే 

మార్గము; అన్యపంథ లేదు. 

678. చేన్రుండడుగో! సీకుం గన్నులున్నవా? చూచి 

ఆనందింప వేమి? పంచభూతపరి కల్పితమైన సీచేహాము ఒక 

తణమా(తము దేవుని దివ్యశ క్రి లేని చో "దేనికది విడిపోయి 

తుక్తునియలగును. నీ గుండెకాయ కొట్టుకొనుటకును, సీఅవ 

యవములు పని చేయుటకును, సీ బుద్ధి ఆలోచించుటకును గార 

- ణము భగవానుని శక్తియే. అనగా బేవ్చండున్నాండని చూవు 

సావీఏి నీవే. నీతో బాటు పంచభూతములు, సూర్య చంద్రా 

దులు పశుపవీ. వృక్షలతాదులు సాశులు, భగవానుని 

వై తన్యమందరను, అన్నిటిని, లోపల బయటనుండి నడపు 

చున్నది. అంధుం డై నను తన గుం డెకొట్టుకొను కుంగి అది 

దై_వశ క్రియ యని (గహింపవచ్చును. 

674. “భీపాస్మాద్యాతః పవ తే, భీపో దేతిసూర్యః 

భీపొస్ఫాదగ్ని శ్చేంద్రశ స్ప; మృత్యుర్ధావతి పంచముల్దతి” "ఈ 

పరమాత్శవలని భయముచే వాయువు వీచుచున్న ది; సూర్యు 

6డుదయించుచు న్నాడు; అగ్ని యిం[ద్రుండు తమ పనులు 

చేయుచున్నారు. మృత్యువు తన విధిని నిర్వహించుచున్నది.” 

కై త్రీ యోపనిషత్తు. పంచభూ కములక్కు సూర్య చంటదాగ్ని 
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దేవేం[దులకు (బర మాతృ యనిన గుండె దడ! ఈశ్వర వాన 

నము ననుసరించి, తమ కార్యములను త్కు చు తప్పకుండ 

నిర్వహీంచుచున్నారు. ఇక మనమెందులో ంజేరుదుము? 

మనకెంత  భయముండ వలను ?  భగవాను నాబేశముల 

(బాటింప కున్న చో భన్నమగుదుము. భయభ క్రులతోం బర 

మాత్మ నారాధించినవో నింకే భయము నుండదు. వీ 

శణము నందును భగవానునికి. గోపము రాకుండ మనము 

(బతుకవ లెను, 

675. పతివత్క తనభ రృ మృతిచందినచో దుఃఖిం 

చును. భర్త పూజ్యుండై, తన భార్య ననింద్య ప్రేమతో 

జూచువాండై న చో నామె దుఃఖమునకు మితియుండదు, జీవుల 

మైన మన మందరము శ్రీలమే. మనశందర శేకైక భర్త 

పర మేశ్వరుండే. ఎట్టి భర్త? చావులేని భర్త ఆతండు 

మృత్యువుకు మృత్యువు. పర మేశ్వరుని వివాహమాడిన చో, 

మనకును మృత్యువుండదు, పరమాత్శును భర్తగా నెన్నుకొొని' 
మనము, సీత, రుక్మిణి వంటి పవి(త్రై హృదయములు గలిగి 
వ ర్తించిన చో మన భాగ్యమనంతమైన దగును. అందుచే 

భగవానుని మనము పెండ్లాడి తరింపవ లెను. 

676. కరములకు. బాదములకు నడుమునకు నినుప 
నొలుసులు బిగించి, యినుప నంభమునకుం గట్టి వేసి రత్న 
హారములు ఏిలువై న దుస్తులు, పిండి వంటలతో భోజనము, 



849 

స్తుతి వచనములను నమకూర్చిన చో “నేవిలాభము? బంధ 

ములు నడలవు; స్వేచ్చ లేదు. మాననజీవిత మిట్టి దే. జన 

మృత్యు జరావ్యాధి దుఃఖము లినుప గొలుసులు. అవి 

యున్నంత కాలము ధనధాన్యములు, పేరు (ప్రతిష్టలు, పద 

వులు నున్న చేమిలాభము? ఇవి, బంధములో నుండగా .జిత్త 

ఇాంతి సౌఖ్యము లీయంగలవా? కావున బంధవిచ్చేదక కార్య 

క్రమ మొుక్క_కు (పధానమైనది. తక్కి నవన్ని యు దుఃఖ 

(పదము లే. 

677. పళ్చిమ నాగరకతలోని [పబల దోషములను 

గు ర్తింపవలెను. లోటులేని మనుగడకై (ప్రకృతి కాస్ర్రుము, 

యం[(త్రని ర్యాణములు, పరి(శ్ర మాభివృద్ది అఖండై శ (ర్య మిచ్చి 

నది. ఇది మానవదృష్టిని భోగోన్యుఖ మొనర్చినది. భోగ 

లాలనత్వము మితి లేనిది, ఈధన భోగ వ్యామోహములలో. 

బడి పశ్చిమజాతులు, దుఃఖనివారణోపాయముల నాలోచింప 

చేని వారే రి. చే వేం ద్రెశ్వర్యుము నారించినను దేహాత్శు' 
డా టూ జ 

భావము (శుతిమించినది; దుఃఖములకు. బరిష్కార మార్గము 

న న్వేష్ంచు దృష్టిలోపించినది. ఇది నవనాగరకతలోని 

(ప్రబల దోవము. 

678. కాంతాభోగమనంత సగంతాపహపేతువు. ఈ 

భోగము వ్యక్తి స్వాథీనములో "లేదు. అనేక పరిస్టితులు కలిసి 

వచ్చినచో, నొక తుణార్ల కాల పరవశత్వము లభించును. సంతతి 
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ఫలితము. తుది వేని బాధ్యతలు; అనవరత తాప్య(త్రయాఫథీనమై 

జీవితము దుర్భర నమస్యాన్వితమై దుఃఖదూవి.త మగును; 

ఆయున్చాయము శ్లీణించును. అతివేగముగా యావన మద్భ 
శ్యమె, సకల యాతనల నిచ్చు వార్థక ము, మరణము, వె. 

బడును. ఈయ్యాతుణ సంతుష్టి కై ; ధనగ్భపావస్తాదిక వివిధ 

ద్రవ్య సంపాదనమునశకై యారాటము. ఇది కాంతాభోగము 

679. వై రాగ్యమనగా (గోర్కె_లను విడుచుట. 

అనగా చేనిని కోరుట, వ్యర్ణవెరా దుఃఖకారణమో దానిసి 
కోరకుండుట; చేనిని కోరుట సుఖ పదమెో, స్థిర వాంతి 

హతువో, చేనిని (గోరి యార్జించిన, సకల దుఃఖావ కాశములు 
సళించునో, డానినింగోరి సంపాదించుట వై రాగ్యము. సుగంధ 

లావణ్యములు గల పుప్పుగుచ్చము మనలనాకర్దించును గాని 

కొలంది కాలములో నదివాడి నశించును. అటులే శృంగార 
రసాన్విత యావన విలానము కొలది కాలములో మృత్యు 

వశమై లావణ్య సౌండర్యములు బూడిదలో లగలియును. బప 

ప్పుడు నుండి సుస్థిరానంద మిచ్చు నాత్తుసాంగత్యమేకోరుట 

సిజమగు టై రాగ్యము. 

650. దుఃఖము నిచ్చువానిని విడిచి'పెట్టుటయు. గోన 

కుండుటయు నిజమైన వై రాగ్యము. అదియే జ్ఞానము నిచ్చు 
నది. శణకాలము మెరసి అదృశ్య మైపోవు' వానినింగోరి 

సంపాదించుటవలన నేమి సుఖమున్నది? కాన్రున మనకు గోచ 
రించు' వస్తువులలో మృత్యువశములై, లాలిత్య సౌందర్యము 
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లను గోల్పోవక, కాల్మతయమందుండి శాశ్యత చిత్తానంద 

శాంతులనిచ్చు (ద్రవ్య మేదో మనము వెదకికొని (ప్రేమింప 

వలెను. చేహ సౌందర్యములు తుణికములు, మృత్యువశములు. 
లావణ్యవతి ముఖ సౌందర్యమును జూచి, మృత్యువును జ్ఞా జూప 

కము చేసికొనవ లెను. మృత్యువునకు మృత్యువై న శివను నారా 
ధించి సుఖింపవచ్చును. 

681. చిన్నప్పుడు మాళల్లిదం|డ్రులతో నివసించిన 
పల్లెటూరు (పొడగట్లపల్లి రామచం(దపురము-అచటి యిల్లు 

విడిచి పెట్టి ముప్పబేండ్హై నది. ఇటీవల మరల (జూడ లేదు. 
ఇచట (కాకినాడ గాంధీినగరములో) నొక గృహామును నంపా 

దించి యందు స్థిరపడితిమి. _ ఇదియు విడిచి పెట్టి, దానితో? 

బాటీలోకమును విడిచి యెచటికేగి యెట్లుండవలనో తేలి 
యదు, నాళెల్లి దం|(డ్రులు, వారి తల్లిదం (డ్రులు నెచపెచట 

జీవించి, యెచటికింబోయిరో వా ర లేదుకదా! మనము నటులే 

యచటికి. బోవలసివచ్చినను భయ దుఃఖములు లేని అను 

కాలము, సుఖశాంతిమయము నైన స్థలనివానమిమ్ముని పర 

మేశ్వరు నారాధించుచు జీవించుట మరువరాదు. 

682. మానవునకు వార్లకదశ బహుశ్లేశ భరితిమైనది. 

ర్తిది నయముగా వృద్ధులకు. 'జెలిసిన రీతిగా నితడులకుం చెలి 

యదు. శరీర ముపకరణ యోగ్యతను బోంగొట్టుకొనును. 

భోగాభిలాప, నిరర్ధకమైనను సంస్కార రూపమున చాధిం 

చును. భగవంతుని భజించు శక్తి నన్నగిల్లును. డానికి 

సాయము పోమీంచువారు లోశైనచో (జెప్పున చేమున్నది ? 
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అది (ప్రత్యతు నరకమే. అందుచే యావనబల మున్నపుడే 

భగవంతు నారాధించ్చి వార్లకదశ ననుకూలముగా నడప్పి 

మృత్యు వేళ వచ్చులోవుననే జ్ఞ జ్రానసిద్ది కలిగించి ముక్తినొనంగి 

ర షీంపుమని (ప్రార్టింపవ లెను. యావనములో చేవునింగొలు 

వక, ముదుసలియె కొలువ లేక, యెడ్సినచేమి లాభము? 

6883. మనదృవ్టిని మనస్సు నెచట లగోంద్రీకరింప 

వలెను? నర్వ్యప్రాణులకు నేకాగతకు శ క్రియున్నది. కొంగ 

నీటిలోని చేపె నను చిలుక చెట్టుకొమ్మనున్న పండువై నను 

వలెనే మానవులు కాంతొకనకములవై దృష్టిని శేం(ద్రీక 

రింతురు. ఎచట చేకా(గత నిలువుదుమో, అచట సుఖ 

మున్నది. దృష్టి నిల్పినచోట సృష్ట్రిర హన్య మిమిడియున్నది. 

అందుకే ఫురుషుండు కాంతవై దృష్టిని కేంద్రీకరించి సంతతిని 

సృజించుచున్నా (డు. త్ర జననేంద్రియ మసహ్య్యూకర మైనది. 

అందేకా[గత నిమేషమా(త్రమే యుండును. , తరువాత నిలు 

వదు. తుణమా[త సుఖమున్నది. కాని మన మనస్సును 

భగవంతునిపై గేం(ద్రీకరించినచో నిర్భల వాఖ్య తొానంద 

సమృద్ధమగు మోత్సము లభించును. _ 

684. ఉప స్త కరిఎంచిన మనస్సు తణకాల సుఖ 

మనుభవించుటలో 'సంళయము లేదు. అందుకే సర్భ(ప్రాణులు 

జన నేంద్రియముల వై నేక్మాగతనిల్పి, సుఖ లేశ, మనుభపించి 

తరువాత నకల: తాప్ర్యతయ్లాధ్ిను లై దుఃఖించుచున్నారు. కార 

ణములు' = జననేం[దియ సంయోగము నిత్యము కాదు. 
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అనియు (గ్భశించి నఠశిం మను, తతృలితము దుఃఖము, స్టిర 

మైన పరమాత్శకు మనస్సునిచ్చి, మేకా(గత సాధించిన చో 
సుస్థిరానంద శాంతి సౌఖ్యములు, మోతుమును లభించి, పర 

మాళ్ళ లశ్షణములు మనకును నం|క్రమించి యీసుఖ నంపా 

దన సమన్యను శాశ్వతముగా బరిష్మ_రించును. 

655. ఎట్టి కోరికనై నను మనలో (బర మాత్మ 

వుట్టించుచుండగా, “ఇది కోర రాదు; అదికోరవ లెను” మున్నగు 

నుపచేశముల కర్ణ మేమున్నది? అయినచో మన నువుడపుడు 

కోరుచున్న అధర్భములు, సీచకర్శలు పాప దుఃఖములకు 

(గారణములై న కోర్కె లను, మనలోనున్న భగవానుండే 

మనలో నుదయింప ౧జేయుచున్నాండన్న చో, నది దైవ 

(దోహ నేరములలో .జేరదా? చేరదు. పరమాత్తయే మన 

భావము లన్ని టికి నిన్సంశయముగా 6గారకుండని నమ్మిన చో, 

మనము కోరుతుచ్చవాంఛల యొక్కయు మనముచేయు 

దుహ్క_ర్భలయొ క్క_యు ఫలితములు మనకు నం[కమింపవు. 

నత్క_ర్భల నటులే చేసినచో నాఫలితములును మనకు 

జెందవు. అందుకే ద్వంద్యాతీత మనసన్కు_లమై భగవంతుని 

లీలగా విశ్య్యపపంచ (ప్రదర్శనము నవలోకించినచో మనకు 
మోతుము లభించునని గీతాకారు. డుపబేళించినాండు. 

6586. తప్పుచేయుట తప్పుకాదు. తప్పుచేయుటక్రు 
ఒప్పు చేయుటకు 6దనకు లేని క _రవ్యము నారోపించికొనుట 
తప్పు. అజ్ఞాన దశలో (దనకు (గ ర్మాధికారమున్న దని నమ్మి 
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నప్పుడు పొపక రాలు చేయకుండ నుండుటకు యత్ని ౦పవ లెను, 

పాపములు చేయకుండ నుండంగల శ శకి తనకు లేదని తెలిసి, 

అట్టి శక్తి నిమ్మని భగవానుని (ప్రార్థి ౦ంపవ లెను. చేసిన తప్పు 

తెలిసిన వెంటనే, పరితొపమంద్కి మరల నట్టి తప్పుపని 

నెన్నడు చేయకుండులాగున బలమిచ్చి రవ్నీంపు మనియు భగ 

వానుని (ప్రార్థి ంపవ లెను; ఎల్లప్పుడును పుణ్యకరం లే చేయు 

వ క్రి నిమ్మినియు (బార్లి ంపవ లెను. నిరంతర చై వారాధన 

పరుండై నవానికి దై వరతేణము లభించి, పాపములు చేయ 

కుండు శక్తియు లభించును 

687. స్రేపురుష జననేంద్రియ సంయోగము వలన, 

జననేం్యదియ గత జీవాణువుల సంపర్మ_ముచే మానవులు 

జనింతురు. అందుచే మానవుల దృష్టీ జననేంద్రియ సౌఖ్యము 

నాసించు భోగసంస్కార ములను విడిచిపెట్టుట దుస్సాధ్య 

మగుచున్నది. చేహభోగాభిలాపయొక్క_ సంస్కార రూపమే 

మానవ దేహము. అటులై నచో 'చేహభధారి జేహభోగ 

నంస్కారముల విడుచుట యనంగా దేహమును విడుచుకే 

యగును; అనగా నసాధ్యమని భావము. కాని చేహాభోగ 

సౌఖ్య మెట్టిది? కోటి బంగారు నాణెములు కోరి కోడిగుడ్డు 

డొలక నంగీకరించుట వంటిది; సుఖము తమణమ్మాతము; 

దుఃఖము మితి లేనిది. ఇట్టి కదోర పరిస్టితి కల్పించి మనకిచ్చు 

టలో భగవానుని భావము సుస్పష్టము. తణిక సౌఖ్యవాంఛ 

జీడోచ్చి స్టిరసౌఖ్యమునిచ్చు భగవత్క ప నాషావుమనియే. 
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688. స్టిర మేదో అస్థిర మేదో, వణిక సుఖమేదో, 

శాశ్వత సుఖమేదో, సుఖమేదో, దుఃఖమేదో, దుఃఖముతో 

(౫లిసిన సుఖ వేదో, దుఃఖ సాంకర్యము లేని సుఖమేదో తెలిసి 

స్టి సౌఖ్య సాధనముచేసి కృ తార్టత నందునటే (బ్రహ్మజ్ఞానము. 
నకల పరిపూర్ణ తలనుగలిగి యట్టిలోపము, అశాంతి, దుఃఖము 

లేనిది సంకల్ప మాత్రమున నెట్టి సనినై నను నిర్వహించు 

శక్తి, యివి పరమాత్శ లతు,ణములు. చహేం(దియ మన 

స్సులు అస్థిర ములు; (పకృతి దృశ్యము లస్టిర ములు వీనిని 

నమ్మి, స్టిరములని మోసనగింపంబడిి అవి అద్భశ్యములై నంతనే 
విచారించుచున్నా ము. అస్థికదృశ్య మంతయు ననగా 6(బకృతి 

మాయా న్వరూపము. (బహ్యుజ్ఞానముచేతన్సు పరిశుద్ధ భక్తి 
చేతను మాయ నతి (క్షమించి, సత్యమును నందర్శించి, మోత 
సా(మాజ్యము నేలవచ్చును. 

689. దేవుడు మనము కోరిన పని చేయునా? 
చేయండాయను నంశయ మెప్పుడు వచ్చుననగా మనలో లేశ 
మా(త్రమైన “నకిలి యున్నప్పుడే వచ్చును. మనలో 
నంపూర్ణ న్వచ్చభ క్తి యున్నచో మనమేది కోరినను భగ 
వాను (డిచ్చును. ఇచ్చున్నా లేదా యనునది భక్రిలోను, 
జ్ఞానములోనుగూడ దిగువమెట్టు. చేనిని సందేహించుట ? 
"దేవుని శక్తి సనామర్హ్యములను, ఓ" దార్యకృపా లాలిత్యములను, 
ఏ వేక పరిపూర్ణ తలనా? ేవుని శంకించుట మళోపాపము. 
తెప్పపాటు కాలముకూడ నవనరము లేకుండ విశ్వమంతటిని 
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సృజించి రథీంపంగల భగవానునికి సీవడిగిన దిచ్చుకెంత 

తృణ[పాయనో! నమ్మకము నిశ్చంచల మొనర్చికొనుము. 

690, _ ేవుండిది కావలెనని భక్తు. డడిగిన వెంటనే 

అనుగ్రహ ౦పలలండు. తత్తుల్యుండై న దాత వేరొళండు లేండు. 

ఏ మిచ్చినను, నెండర కిచ్చిననుు నెంత యిచ్చినను చేన్రని 

సంపదలో నొకఠవైన తగ్గదు, బేవు నైశ్వర్యము పరిపూర్ణ ము 

నవ్యయమ్సు నని చెప్పుటకూడ "దేవునికి (దక్కు_వ విలువ 

కట్టుకే యగును. అందుకే “పూర్ణతరు” (డని వేదము టేవుని 
వర్తి ంచినది. అనగా భగవానుని ఘునత భావ కందనిదని 

యర్థము. భకు ని కెన్న (డు చేవుడు లోపము చేయండు. 

సను లేమి ననుభవించుటకు 6గారణము భగవాను నడుగ 

లేమియే కారణము. 

691. మనము కోరవలసినది సరిగా బెలిసికొని భగ 

వానుని కోరుట నేర్చికొనవ లెను. సర్వతోముఖ పరిపూర్ణ 

తమును మనము కోర వ లను. సామాన్యముగా మనము 

మన జీవితములలో నప్పటికి 'చాధించుచున్న లోపమును 

దొలగింపుమని కోరుదుము. అది వెంటనే భగవానుః డిచ్చి 

"వేయును. మరొక రంగములో మనకు దోషము సంభవించి 

బాధించును. అందుచే నెందును లోపములేని పరిపూర్ణ 

సర్వతోముఖ ఇాశ్యతిభాగ్యము నిమ్మని కోరవలెను. భగ 

వాను. నంతటి సర్వతోముఖ పరిపూ న్షైశ్వర్యవంతుని జేరి, 

తాత్కాలికముగా బాధించు ననారోగ్యమును దొలగింపు 
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మనియా, దారిధ్యమును పోంగొట్టుమనియో, సంతతి నిమ్మ 

నియో వకపతకాంతును చేన్రనియెదుట 6జెప్పికొందుము. భగ 

వానుండు దానిని మాత్రమే యిచ్చి యూరకుండును. వీ విష 

యము లోను లేశమా(త లోపములేని సర్భ సంపూర్ణ భాగ్య 

మిమ్మని కోరి, భగవంతుని భజింపవలెను. 

692. మనకుం గ ర్వాాధికార ముండవతెనా? లేక 

శేవలము భగవానుని పాస్తములలో నుపకరణములుగా 

నుండుకేు మేలా? ఇది చాల చిన్న విషయము. భగవానుడు 

సర్యపరిపూర్ణ |ప్రజ్ఞానిధి కావున నాతడు చేయు పనులలో 

నెన్న డెట్టి లోసములుండుట కవకాశము లేదు. భగవానుడు 

దోషము. ' చేయుననుట మహాపాతకము. భగవానుడు, 

దోపము వ్యతిరేక పదములు. మనమే కర్శృతగము కలిగి 

యున్నచో మన మెన్నియో లోపములు కలిగిన వారమై 

సందున మనము చేయు కర్యలలో ననేక దోపములుండుట 

తప్పదు. మనమును తప్పులు చేయకుండు పరిపూర్షుల 

మైనచో మనకు దేవునికి శేదముండదు. అందుచే మనము 

పరమాత్మయే యని గు ర్తించి చరించినచో మనమెన్నడును 

తప్పులు చేయకుండవచ్చును; లేక భకులమై చేన్రుయడే మన 

పనులన్ని యు౯జేయుటను గుర్తించి, యొట్టిలోసము "లేకుండ 

౧జేసికొనవచ్చును. 

693. ఛగవంతు నేవణమున మరచిపోకుండ సీకుం 

వోచిన పనులు చేయుము. నంసారికి చేపాకుటుంబ సంబంధ 
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వ్యా వారములు పెక్కు చేయవలసియుండును. అయినచో 

ధర్భృవిరుద్ద కర్మలు చేయరాదని ( శ్రీకృష్ణ భగవానుడే చెప్పి 

యున్నాడు కదా నీకు దోచిన పనులు చేయుమన్న చో 

(బాపకృత్యములు జరుగవా? జరుగవు; కారణము, భగవానుని 

సీ వనుత్షణము గుర్తులో నుంచికొనుట, సామాన్య విషయము 

కాదు. అది అఖండ దీతు; అట్టి దీశ్షగలవాని నకల భారము 

భగవానుండే స్వీకరించును, భగవానుండు భాధ్యత స్వీకరించి 

నచో నిక (బాపకార్యము "లెట్లు జరుగును? భగవానుని 

(పవేశమున్న చోట దోపముండదు. ఇదియొక మహాసాధన 

విషయము. చేసి తరించు. 

694. ఛగవానుండు నేనిది భగవానుని నంకల్పము 

లేనిది వచే నున్నదనికాని జరుగునని కాని తలచుట శ్రీవ 

లాజ్ఞాన మే. భగ వానుండన్నిటిలో నున్నాడు. భగ వానుండు 

కానిది లేదు; లేనిది లేదు. అందుచే దేనిని (జూచినను భగ 

వానుని, దివరూపమని (గహింపుము. వది జరిగినను భగ 

వానుని సంకల్ప (పభావమే యని తెలిసికొనుము. ఈ విధ 

మగు చూపును విషయ(గహాణ పద్దతి నలవరచుకొన్న చో 

(గాొంతకాలమునకు సాధన పరిణతి నంది, స్న్ర సిజముగా6 బర 

మాతకు వేరుకాదని రూఢి యగును దానితో జనన మర 

ణాత్భక నంసారము వినోదముగా మారి, దుఃఖావనరము 

నశించును. అంతయు బరమాళక్మమైై ఆ పరమాత్మ స్మ్వె 

న్స్ దుఃఖస్థాన మైచట నుండును? 
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695. లోకముతో సీ వెట్టి మమకార నంబధమును 

బెట్టుకొనకుము. ఏలన నవి తెగిపోన్రు నంబంధములు. కొలంది 

కాలముండి విచ్చిన్న మగు సంబంధములు దుఃఖ హేతువులు. 

కాని లోకములో జరుగుచున్న సకల విషయములను నీవు 

నిర్ణివ్సుండవై చూడుము. (పతి విషయవుందును భగవానుని 

దివ్యహ_న్తమును నీవు గమనింతువు. లోకములో జరుగు 
ననంతకోటి విషయములన్నిటిని భగవానుండు నంకల్పించి 

జరిపించుచున్న వే. కర్త పర మేశ్వరుందే. జీవులు, జడములు 

పర మేశ్వరుండు ధరించిన రూపములే. వాని నుపకరణములుగా 

నుపయోగించి పరమేశ(రుఃడు జగన్నాటకమును లీలగా 
నడపుచున్న సంగతి గుర్తించి యానందించుశ్త మోవమానంద 

'పాతువు, 

696. "ఉద్దశేదాళ్శనా కానక” గ తావాక్యము. 

(పతి వ్య కియు (దన్ను ౯దానే ఉద్ధరించి కొనవలను. ఒక 

వ్య క్కికి (గల డాహాొమ్ము ఆకలి, వేరొకవ్య క్రి (తాగుట 

చేతను దినుట చేత నుపళమించునా? అనగా మానన్ర(డు 

దనకు (గల లోపములను, దోవుదుఃఖములను పోంగొళ్బుకొను 

టే, వానిని (కలిసికొని, అవిలేని అవ్యయ శాంక్యానంద 

సమృద్ధమైన జీవితమెట్లు లభించునో (గహించి, ఆప్రకారము 
నడచుకొని తరింపవలెను. తన కడుపులోని కు[ట, వేరొక? 

జాముదము (తగిన చో ౯బోనునా? తనమనస్సు, హృదయముల 

లోని కశ్ళలమును దానే (దొలగించుకొని శుద్ధా౭డు కావలెను. 
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ఉత్తీర్హలెన (బహగివేేత్తలు, తవు అనుభవసిద్ధి వాక్యాప 

చేశముచే సులభమార్లములు చూచింతుకు. అందుచే నెవ 

నికి వా౭డే, శుద్ధు(డు గావలనని కోరి, భుద్ధుం దై ముక్కుండు 

గావలెను. మోాతమార్షమున నెవనికివాండే దిక్కు. 

697. ఛభగవాను ననంతెశ క్రి ఇ ర్యా దా ర్యూనం దాది 

గుణములను మనము (గహించి, ఊహకందనివని తెలిసికొని, 

వినయ గొద్దాభకి క భయసమన్నితులమై నమన్క_రించి, 

కీర్తించి ధ్యానించి, భగవత్క పను సంపాదించి తరింపవ లెను. 
(పతితణమందు లశులకొొలంది జీవులు, పుట్టుట, గిట్టుట జరుగు 

చున్నది. కోట్లకొలంది పశుపమ్యూదులు, వృతులతాదులు 

పుట్టి పెరిగి భూళియగుచున్నవి. యుద్ధములు, భూకంపములు, 

జాడ్యములు, అతివృస్థి అనావృష్టి దోషములు - వీని నెవం 

డాపంగలండు? ఈ భగవల్లీల యెందుకో మనకు (దెలియదు, 

మన మజ్ఞులము, నల్పులము నని గుర్తించి, గర్వ దురహాం 

కారములను పాతాళము వరకు లోతుగా. బాతివెట్టి, మాకు 

జ్ఞానమిచ్చి కృపజూవి రత్నీంపుమని భగవానుని నిరంతరము 

(ప్రార్టించి. భ్యానింపవలెను. ఈపని చేయకున్న చో మన 

(బతుకు నకకమే యగును. 

698. భగవానుని ధ్యానించుటకు (గాలము, .. నియ 

మము స్థలము, ఆచారము నేవియు నడ్డు రాకూడదు. "వలన 

చేకారణము చేతనై నను భగవంతు నాకవణార్ధము మరచి 

నన్లో. నాతణమే.. మనకు ఇమాఢ్ల కారణము. గానగును, 
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మణియు భగవద్ధ్యానముచే “దేశకాల నియమాచారము 

లన్నియు ౯బవి[తము లగును. భగవన్నామ నంకీ రృనముకంకె 
(బవి(త్రము చేయున దింకొకటి లేదు. భగవంతుని స్మరించు 
చునే అన్నిపనులు చేయవచ్చును. అపుడు జీవితమంతయు 

భగవన్హయమై, భగవత్తుల్య మగును. 

_ 699. భగవంతుని పరిశుద్ధ చిత్తముతో నాశ్రయించి, 
భజించిన చో, లోకకల్యాణ [పదమగునా? జగత్క_ల్యాణ 

సిద్ధికై వేరుగా (గర్భకలాపమును జరిగింపవ లెనా? నమాజ 

ములు ద్ధవించి జనన మాహాము నాకర్షి ంచి, వ్యావహారిక 

రంగమున నిర్హీత కార్యక్రమములు జరుపవలెనా? నిజమైన 
భగవద్భ కుడు, వ్యవహార రంగమునకు (బో నక్కు_ర లేదు. 

భక్తుని కోర్కె ననునరించి భగవానుడు వలయు కార్యక లా 

పములను తన సంకల్ప మాత్రముననే గెరవేర్పుచు. ఆ 
భగవత్పంకల్పము లోకులచే నిర్వహిం పంజేయును. భక్కుండు 

తాను స్వయముగా ంబూనుకొని చేయనక్ష్క_ర లేదు. అజ్ఞుని 

వలెనే ఛక్తుండును వీధికి వచ్చి వ్యాపారములు చేయనవనర 

ముండదు. ఆతడు లోకహితమును గోరుట, అది జరయగుటయు 

నిన్సృంశయము; అనుభవముచే నిది నఎష్టమగును. 

00. ఛగవానునితో నన్నిహిత నంబంధము౦డుట, 

సామాన్య విషయముగాదు. అట్టి నంబధమువలన భక్తునికి 
(బ్రహ్మానందము మోత సిద్ధియు 6జేకూరును. టేవునితో బరి 
చయము, కష్టము సులభముకూడ నై యున్నది. అజ్ఞానము 
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దట్టముగానుండి, పాప నిమగ్నుడై న వానికి భగవానునితో 

(బరిచయ మతికష్టమే. కాని పరిశుద్ద చిత్తుండై , నిరహాం 

కారిమై భక్తుడై న వానికది అతి సులభము. భగవానుడు 

నర్భ(త్ర వ్యాపించి, ఎవరి హృదయము పవి|త్రమ్కు భక్తి 

యుక్తము నై నదో చూచి, వెన్వెంటనే, వాని కనేక విధముల 

దర్శనలాభము, మజియు నకలశుభములు చేకూర్చుచుండును. 

701. చిత్తశాంతికి దివ్యామధము భగవంతుని 
వాదయ మందెల్ల ప్పుడు స్య్టరించుకు. సర్వవ్యాపి సర్వ 

శక్తి గలవాండు నగు భగవానుని దివ్యనామ నంకీ ర్రనము 

కంకు సకల జన్హరోగములను నివారించుటకు వేరుగా నే 

యాషధము లవనరములేదు. అట్టి భక్తుని చి త్తశాంతి సీ 

లోకములో నేదియు (జెడంగొట్లణజాలదు., వలన భక్తునికి 

శాంతిని (ప్రసాదించు నాతండు పరమేశ్వరుండే: ఈ యాహ 

ధమున కొక్క_పె స వ్యయింప నవసరము లేదు. ఈయాపుధము 

భ కునికి చేహమానసి కారోగ్యమునేగాక అవిచ్చిన్నమగు 

శాంతిని ఆనందమును జ్ఞానమునుగూడ నిచ్చి, ,, తరింపం 

జేయును. ఎందుకు గలంత చెందెదవు? “రామో. నృరణము 

చేయ లేవా? ఇందు కస్ట మేమున్నది? 

౫029. అనేక దోషముల వలన, లోపముల వలన 

ప లోకమందు దుఃఖము కలుగుచున్నది. ఈ లోపములను, 

దోషములను టెలిసికొని, వానిని ౧దొలగించు నుపాయము 

చూచుకొనవేమి? నిజముగా భగవానుని నమ్బి భజించు 
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చుండగా లోపదోవ దుఃఖములు సమోవపించుట, అనంభవ 

విషయము. భక్తి లోపించి, మేము భక్తులమని (భమించు 

వారికి దుఃఖములు నంభవింపంగా, "అయ్యా! చేవుని స్థృరింప 

గానే పనులు చక్క_(బడునా? చాలాకాలము తపస్సు చేయ 

వలెనని పలుకు మూర్థుల (పనంగ ములను వినవలసివచ్చుకేు 

పరవు డార్భాగ్యము, అది దై వదూవణమే యగునని 

తెలిసికొనుము. 

7098. పూర్యానేక జన్మములలోనుు మజియు నీ 
జన్హుమందును జేసిన పుణ్యపాప కర్ళలఫలితములు బాధింప 

కుండ చేసికొను నుపాయమున్న దా? “జ్ఞానాగ్ని డగ్గ క రాాణం 

తమాహుః పండితమ్బుధాః” “జ్ఞానమను నగ్నిచే (గర్శ్భలను 

దగ్ధ మొనర్చిన వానినే పండితుడని తెలిసినవారు చెప్పుదుర”ని 
గీతావాక్యము. ప్రారబ్దక రల ననుభవింపక తీరదనియు. 

జెప్పుదురు. మనకు భగవంతుని గీ తావాక్యమే పరమ (ప్రమా 
అము. జ్లూనాగ్న యన నేమి ? జ్ఞ్రానమనంగా (బ్రహ్మజ్ఞానము; 

అనగా (బూర్లదై వ భ కియు నగును. భగ వాను డేకై క 

నత్యమనునది భక్తి; పరమాత్మ యేకము నద్వితీయము ననుట 
జ్ఞానము. భక్తికి జ్ఞానమునకు (బరమాత్శ యేకైకమై మిగు 
లును. భక్తుండు “నేను పర మాత్నులో (గలిపి వేయుటచే 

౧బరమాత్తయే; నేనే పర మాత్శునని (గపీందుట, జ్ఞానము- 

ఇశకయబాపము, అనుభవించుటయు నెచటనుండును ? 
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704. స్వార్ధరహిత  సత్క_ర్మానుస్థాన దీక్ష చేశ 

ములో ని(చాణము యున్నది. తవుకు లాభమున్నంగాని 

సాధారణముగా (|బజలు నత్క_ర్భల నాచరింపరు. దీనికి 

హేతువు (పజాహృదయములలోని అలన భావము, దుర్చల 

వి వేకమునై యున్నవి. ఈయలన సీరస భావములకు 6గార' 

ణము పాపము. భగవదారాధన వలన ౧వాపములు నళిం 

చిన కొలందియు, పరోపకార పరాయణత్వము వృద్ధిపొందును. 

అన్ని లోపములకు (గారణము దై వారాధనదీ తు లోవించుకు, 

నివ్భతో సీశ్వరారాధనము చేయు టభ్యసించిన చో మానవుని 

లోపములు నశించి [క్రమముగా భగవత్తుల్యుండగును. 

105. భళ్ళు ౧డెన్నండు వేగము మాట మరువరాదు. 

స్వచ్చ హృదయము, తీవ్ర ముముటుత్వెమునుండి భగవద్ధ్యా 
నము చేయవలెను; కాని వేగమవనరము. ఎట్టి వేగము? 

కాలము మనలను (మింగివేయు వేగముతో నడచును, కాల 
వేగమును మించిన వేగముతో మనము కాలమును జయించి, 

భగవత్మ_ ప సాధింపవ లెను. మనము నెమ్మదిగా సాధన 

చేయుచు నంతృప్పినందిన చో, గమ్యుస్థానమును చేరుటకు 

_ €గాలము వాలదు. చేరులోపుననే కాలము మనలను మోస 

గింప వచ్చును ఇదియే తుది జన్మము కాంగోరువా రత్యంత 
"వేగముతో భగవాను నారాథధించి, లీ ఘుముగా నాతని కృప 

నార్టించి, మ్యూక్తులు- గావ లెను, 
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706. "జూానంచజేయమ్ జ్ఞానగమ్యమ్ హృది నర్వన్య 
షై ఇ కా 

విష్టీతమ్” అనగా, '“'గమ్యస్థానము, దానిని దెలువు జ్ఞానము, 
తెలియవగు పర మాతృ, మానవహృదయమందు (పఠిష్థితమై 

యున్నది. ౫ నీతాబేోధ. అనగా బర మాత్చయే సత్యము 

నేకము నద్వితీయమును; దానిని తెలుసు జ్ఞానమనగా ననుభవ 

సిద్ధి. తతృలితము పరమాత్మ శాడాళ్శ్యము. ఇది సర్వ 

(పాణులలో సు ప్రతిస్ట.తమై యున్న దనంగా, సర్భ(ప్రాణులు పర 

మాత్శ రూపములే. అజ్ఞాన వినాశముతో నిది సంభవించును. 

జ్ఞానము నత్యమును కప్పి వేసినది. “అజ్ఞానేనావృతం జనమ్ 

తేనముహ్యాంతి జంతవః” జ్ఞాన మజ్ఞానముచే నాచ్చాదితమై 

యుండుటచే జీవులందరు మోహవశులై తమ స్వన్వరూపము 

నెటు లేకున్నారు. పర మేశ (రా రాధన నిష్థచే నజ్ఞానాచ్బా 

దనము తోలంగి, జ్ఞానజ్యోతి (పకాశించి ముక్తి లభించును. 

707. ఈలోకమున జన్మించిన దాదిగా సర్వ కాల 

మును, సర్వశ క్రులను భగవంతుని జూపు తపస్సాధనలలో 

బూం_ర్తిగా వినియోగింపవలెను, ఎంత దీతతో వినియో గింప 
వలననంగా మరణకాలము రాకుండ(గనే మానవుడు 

ముక్కుజై పునర్ణన్గ లేని స్టితి నార్జింపవలెను. అది అందరకు 

సాధ్యముకాదు. అధమము, భగ వద్ద్యానమున కత్యంత (పాధా' 

న్యము పీయవ లెను. ఇపహాలోక నంబంధ కార్యక్రమములు 

చాలవజకు (దగ్గించిి తప్పనినరియగు వానికి ద్వితీయస్థాన 

మిచ్చి, జీవితము గడుపవలెను. మూడవది" చేనుని దృష్టిలో 
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నుంచికొని, తప్పనిసరి కర్య్హలంజేయుట నేర్చికొనవ లెను. 

చేనుని మరపించు నేపనిని ౧జేయరాదు. ఈనియమముల. 

బాటించు చో మనము తరించుట తధ్యము. 

708. ఛగవాను (డత్యంత సులభుడు. నిష్క_ల్మహ 

హృదయముతో సీకత్యంత సమిాపవ_ర్థియె భగవానుండున్నా 

(డని గమనించి, రహీంపుమని (పార్టి ంచినచో ఛగ వాను(డు 

వంటనే జవాబిచ్చితీరునని నిస్సంశయముగా నమ్మైవలెను. 

మనకు (గావలసిన నమిోప బంధువులు, మి(త్రులకంచు (గోటి 

రెట్లనంత కారుణ్య మూర్తియి మన పిలుపునకు భగవానుండు 

బదులు పలుకుట, మనము కోరినవి నమకూర్చుట, అడుగ 

కున్నను జ్ఞాన(ప్రసాద మిచ్చుట, తరింపంజేయుట, తప్పక జరిగి 

తీరును. లత్సలకొలంది మంది భక్తులకు జ్ఞానులకు భగవాను 

(డట్టు కటాత్నీంచిన సాత్యుములున్నవి, భక్తి కలిగి, "దేవునితో 

మాటాడి, చేనునితో నాడుకొనుట - అత్యంత సులభ 

విషయము. 

709. జగ్మత్పభువును నేనిట్లు (ప్రార్టించుచుందును; 

"తంగడ్రీ! నీవు నర్యతోముఖ సంపూర్ణ దివ్యకల్యాణగుణ 

మూర్తివి. సనీయనంత (ప్రభావము ననుసరించి, నిన్ను నే 

నాశ్రయించి రత్సణకై. వేడుకొనుచున్నాను. లోకములోని 

\పజలు. తము. కప్పటికి బాధించుచున్న దానిని (దొలగించి, 

వడోల్షాజక: సంపద, 'పదవియో ధనమో, నంతెలియో, వాహ 

నమ్మా! గృవామో, అలోగ్యమో యిమ్మని (ప్రార్టింపంగా 
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నీవు వెంటనే దాని నను[గహింతువు. మిగిలిన జీవితరంగము 
లలో వోవము లటులే మిగిలియుండి వాధించుచుండును. 

నేనట్లు కోరను. నాకు నీకున్నదంతా, సర్వతోముఖ పరి 

పూర్ణ తీయు, అవ్యయానంద శాంతి సమృద్ధిని అను[గ్రహించి 

వ్ విషయములోను 'లేశమ్యాత లోపమును "లేకుండగను, పిన 

రంత దుఃఖావనరము లేకుండగను జేసి రవత్నీంపుము. నీ 
యాన్నత్యమునకు (దగిన కోర్కెనాది. అనగ్కా నిన్నా(శ 
యించి నందుకు నన్ను సీయంతవానినిగా ౯వేయుము.” 

710. భగవానునారాధించి, భగవాను నంతటివానిని 

నేను గావలెను. అందుచే సాటిలేని మేటి భగవాను నాథ 

యించి అల్పకాంక్షల నిమ్మని యడుగుట తప్పుకాదు కొని, 

తెలివికాదు. వమడిగిసను తన భక్తుని కిచ్చుటలో వీనమంత 
మైనను (శ్రమ లేకుండ నిచ్చువాండు, సీయంగల సమధ్ధుండు 

అనంతకృపామూ ర్తియు నగు భగవానుని మహిమ నసీవెజుం 
గని వాండవై నప్పుడు వకముఖాల్చ్ప కాంతులను గోరుదువు. 

చేనునితో నమానత్వమును గోరుళు వివేకము. నిజముగా 

నీవు 'దేఛ్రండ వే యని వేదాంతము చెప్పుచున్నది. 

711... పరమేశ్వరు నెజి(గి సేవించు భక్తునితో నమా 
నుండు పర మేశ్వరుం డే. సార్వభౌములు కావచ్చును; స్వర్గ 

సుఖము లనుభవింపవచ్చును. దిగంత కీర్తి నారి ర్లింపవచ్చును, 
కొని భగవానుని భక్తునితో౭గాని, భగవ _త్తత ౧ మెజింగిన 

జ్ఞానితోయాని వివా రెన్వరును పోల్పందగరు, పరిపూర్ణత 

వారికి లేదు. భగవానునిశే పరిపూర్థ్ణత గలదు. అది తెలిసి 
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సేవించిన జ్ఞానికి భ కనికిలహాడ భగవత్తుల్య పరిపూర్ణత 

లభించును. తక్కి నవారు గొపు పూజ్యులుగావచ్చును. కాని 

సమ్మ గపరిపూర్మ త వారికి లేదు, పరిపూర్ణ తకుం వీసరంత లోప 

మున్నను జనన మరణాది దుఃఖములు తప్పవు. 

712. మనము ోరునది జరిగినవుడు సంతసించి భగ 
వానుని మెచ్చి కీ రింతుము. మన కోరికకు వ్యతిరేకముగా 
జరిగినపుడు చెదరిన మనస్సుతో, నవ్యముగా నాలోచించు 
శక్తిని గోల్పోయి, జీవ్రనిమాట మరచియో, లేక చేనుని 
గూర్చి "తేలికగా మాటాడీయో, ఖిన్ను ల మగుట జరుగు 

చుండును, వ కోర్కెకు వ్యతి రేకముగా భగగానుండు మనకు 

(జేసెనో అట్టుగాక, అనుకూలముగా ౯శేసినచో మనకపార 
నష్టకష్టములు గలిగియుండునని తెలియవలెను. అనగా నట్టి 
కష్టనష్టములు మనకు (లుగకుండ నివారించిన ఛగవానునికి, 

అనుకూలము చేసినప్పటికంకు నధిక కృతజ్ఞ తను జూఫుట 

నేర్చికొనవ లెను. 

718. _ఈలోకములో మనకు జన్హమునిచ్చుటలో భగ 
వాను నుద్దేశమేవి ? ఈ లోకము మనకొక శిక్షణ కళా 
వ్లాల పరమేశ్వరుని గూర్చియు, (ప్రపంచమును గూర్చియు, 
మన క “రవ్యమును గూర్చియు (బాశములు నేర్చికొని (కమో 

శ్నతస్ట్రాయి 'వి'వేకమునుగాంచి, తరింపవలెననియే ఛగవాను 
Fr నుజ్టేశతు. పాఠములు, నెర్చికొనుటనగా' సుఖదుఃఖముల 

వద నలరగుటుతవ్పద్యు. శియణకాలము:4శ్ర మాన్వితమెైన దే.. 
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శిక్షణ ముగిసిన వెనుకు నత్యసామూత్కారమై, సర్వదుఃఖ 

ములు తొలంగి, అవ్యయానంద మందుట కవకాళము కలు 

గును. ఈలోకమున జన్మించుట భోగానుభవము కొజుకు 

(గాదు, నత్య జ్ఞానానుభవసిద్ధి కొల శే. మానవ జీవితము 

సత్యనందర్శనదీత కావలెను. అదియే ఛభగవాను నుద్దేశము, 

నాదేశమును. 

714. భగవంతుని లేక సత్యము నెజుంగు వక్తి 

మనకు లేదు. సత్యమెజింగినంగాని సౌఖ్యము లేదు. దుఃఖ 

మయమైన యిహాలోక జీవితము, ఆలోచించు శక్తిగల బుద్ధి 

మంతువిక్తి దుర్భరదుఃఖ దూవీతమై కన్పట్టును. తీవ నత్య 

సందర్శనకాంతు లేక ముముతుత్యమున్న చో భగవద్రహా 

స్యానుభ వసిద్ధి యెట్లు లభించునో చూపగల మహావురువ. 

సాంగత్యమును లభించును. అదియే రుకటాకుము. గురువు 

'దేవుండే. భగవానుడే కొందరకు 6దీవ ముముముత్వమిచ్చి 

తానే గురు రూపమున వారికి దర్శనమిచ్చి, తన దివ్య 

స్వరూప మెట్లు లభించునో నూత శ్రమౌర్షములను జెలివి 

రశీంచును, భగవానుని లేక నత్య (ద్రస్ట్రలను దర్శింపప లెనసి 

కోరువారు ధన్యులు; వారికి చే తుదిజన్మమగును. 

715. మోరిప్పుడేమి చేయుచున్నారని మి(తుండొకండు 

(పశ్నింపంగా నిట్లు జవాబు చెప్పితిని; “దేవుని 6దినుదు, 

"దేవుని 6((దాగుచు, "దేవుని (బీల్చుచు, చదేవునిసె (టామ్బుండి, 

దేవునిపై నడచుచు, దేవునిలో ని(ద్రించుచు, చేవుని న్మకించుచు 
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సుఖముగా నున్నాను.” చేవుని ందినుటనంగా నన్న మే (బ్రహ్మ 

స్వరూపము; దేవుని (_ద్రాగుటనగా జలము నారాయణ 

స్వరూపము _ టేవుని యబీల్చుటనగా వాయువు ప్రత్యక 
(బస్మూమే; నర్వ్యత్ర దేవుండు వ్యాపించీయుండుట చే ేవున్నిక్సు 

(గార్చుండుట, నడచుట, సి దించుట మున్న గున వస్నియు 

"దేవునిలో చేవునివై జరుగుచున్నవి. బేవుని స్మృరించుశ క్తి 

"దేవునిచే! సర్వము పరమాత్శ మయమని గుర్తించి జీవిం 

చుచో (బ్రహ్మానందము సిద్ధించును. 

716. చేను పర బహ్మమే యని తెలియుటయు, €బర 

(బహ లకుణములై న అవ్యయ శాశ(తాొనంద శాంతులు 

నాకుంగలుగుటయు ననగా సర్వదుఃఖవినాశ మగుటయు - 

నిదియే (బ్రహ్మజ్ఞానము. (బ్రహ్మజ్ఞాన మనగా (బర| బ్రహ్మ 

తాదాళ్శ్య సిద్ధియే, చేను వేరుగానుండి, జన్టుమృ త్యువశుం 

డనై , దురంశదుఃఖ మనుభవించు చుండుటయే అజ్ఞానము 

అంతేగాక, చేను వేరుగా (బకిమిత రూపగుణ చేహాధారినై, 

దోషదుఃఖ పరీతుండనై యున్నానని పొరపడుటయే అజ్ఞా 

నము. ఈ పొరపాటు నవరించికొనుకే జ్ఞానము. జ్ఞానమే 

పర (బ్రహ్మము. అదియే ఆనందము, శాశ్వతము. .అదియే 

అఖండ పరిపూర్ణ బలక క్రి కెజస్సం౦కల్పమని యెరుగుకు 

తపస్సిద్ధి. 

717. నిన్ను దారి(డ్యము బాధించుచున్న డా? పర 

మేశ్వరు నారాధించు; సక లై శ్వర్యనిధిమైన పర మాత్శ 
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సీదారి(ద్యము నరనిముసములో నిర్మూలించి నక లై శ్వర్యము 
లిచ్చి రవ్సీంచును. కాని నీవుచేయు పొరపాటును [గ్రహించి 

నవరించికొనవ లెను. డారి(ధ్యదోవ. దుఃఖముచే నీవు లోకుల 

నా(శ్రయించు బీచ్చగాండవై అవమానము పొందుకుకాక, 

డారి(ద్య్యమధిక మై, దుఃఖమును పెంపొందించి కొనుచున్నా వు. 

దాత ఒక్క_(డే గలండు. భగవానుం డేకై కదాత; ఆయన 

నాశ్రయించి, దారి(ద్యమునే కాదు; నకల దుఃఖభయములను 

నిర్మూలించి కనంగ లవ. 

718. నీకు మరణించుటన ఛయమగు చున్నదా ? 

నిజమే చావు భఛభయహేాతువే. ఇందు శెండు విషయము 

లున్నవి. (1 అకాల మృత్యువు తటస్టింపరాదు. (2) అనా 

యాన మరణము లేక సుఖవురణము కావలెను (8) మూడ 

వది వీనికంశు ముఖ్య మైనది; మరల యుట్టకుండు నుత్తమగతి 

లేక మోక్షము కావలెను. ఈమూడింటి ననుుగహించి రశ్నీం 
చుట భగవానుని పని. మ జెవ్వం డీపనిని లజేయంజూల.6కు, 

భగవంతుని పాదములా[శయించి అంతఃకరణ శుద్ధితో నారా 

ధించు పనిని వెంటనే ఆరంభించు. ఎంత సులభమా! ఎంత 

ఆనండ శాంతి(సదమో ! 

719. నీవు సంసారములోనుండి ఏవిధమైన బాధలు, 
దుఃఖములు లేకుండ, అవ్యయానం౦డ శాంతులనుగాంచి 

హాయిగా (బ్రతుకుమార్గమున్న దని యెజుంగవా? సీకొశే ఒక 

నియతి లేక దీతు అవనరము. అదియు నతి సులభము, సుఖ 
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(పదమునై నది. సీకు వలసిన వన్నియు ననుభవింపుము. నీ 

వనుభవించు సౌఖ్య మిాశ (ర స్వరూపమని మజువకుము. 

తుణిక మైన యిహాలోక సౌఖ్యము, పరమాత్శ స్వరూపమని 

తెలిసికొని నిరంతెర భగవద్భజనానంద సాగరములో౭చేలి 

యాడుము. 'ప్రీధన వస్తువాహనాదికమంతయు భగవానుని 

దివ్యరూపము లే యని నిశ్చయముగా నమ్బి భగవంతుని 

స్గరించుచు జీవింపుము. నీకు దుఃఖముండదు, 

720. భార్యయన ౧బలిళో రెడి అమ్మవారు. ఆమెకు 

(౫ల యొన్నియో కోర్కె_ల కనుగుణముగా వదర్తించుకేుగాక, 

ఆమెచే నవమానము పొందుట కెల్లప్పుడును సిద్దముగా నుండ 

వలెను. భర్తయు నట్టివాండే. భార్యకు (బర పురుపాభిలావ, 

భర్తకు €బరకాంతొభిలాహ, నహజముగానుండి, అన్యో 

న్యము సంశయించుచుండు మనస్తత్వము లుదయించి, సుఖ 

(భాంతితో దుఃఖ మనుభవించుచుందురు. ఇర్వురు కామ 

కాంచనడాసులై , కుటుంబ ర త్షుణార్థము ధనగ్భహాోరామాదిక' 

నంపాదన కాంతతో జీవితమును గడప్రుదురు. ఈ చేహము 

లస్థికములను భావము కలుగదు. భగవదారాధన నావు 

మా(తమేకాన్సి (ప(పధమ (పాధాన్యమునిచ్చు నవకాశములు 

"లేన; వార్థ ము మరణము, ఫునర్జన్హుము జరుగుచుండును. 

లజ్ఞావిహిను బై యిట్టి తుచ్చుజీవితములను గడపుచు 6దామెం 
తెయా 1ప్రయూజకుల మసి చెప్పికొనుచుందురు ? 
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721. ప్రాతి వత్యముగలిగి జీవించు (స్త్రీలు నేడరుదు. 

స్వచ్చ వై దిక కుటుంబములలోంయగూాడ నై హిక భోగకాంతలు 

'వంపొంద్కి దుష్టమైన వాతావరణము పెరిగినది. శారీర కార్టి క్ర 

వ్యామోహములచే నాకృష్ణుల్సె. తమభ్నర్తలను తరచు 

నిందించు చుందురు. భ_ర్రలలోను వెక్కు_.లోపములు పిరిగినవి. 

విశృంఖల విహారులు వెచ్చుగా నుండుటయు. నీతినియమ 

నిష్టలు నడలుటయు, స్వచ్చమైన భగవద్విశ్వ్యానము లోపీం 

చుటయు ((బబల దుఖహెతువులై నవి. వేదశ్యాస్ర్ర పండి 

తులు, వేదశాొన్ర్ర విక్రయ జీవనులై రి; వారి నంతితియు 

దుష్ట సంస్కారములకు లోనగుచున్న ది. (ప్రాచీనవై దికాజార 

నంప త్తి నలించి, హూణవిద్య లభ్యసించి, వేవములకు విలా 

నములకు లోనగుటచే, జూతిధర్ధుము, తుత్తునియలై, భగవ 

తృప దూరమగుచున్నది. ఇదిమారినంగాని చేశమునకు 
దార్భాగ్యము తప్సదు. 

722. (స్రీలకు యబురుషులతో నమాన న్వత్వము 
లిచ్చి, విశ్చంఖల విహారమంగీకరించు చేటిధోరణి (పాతివ్రత్య 

నీలమను గాజు ప్మాతను, బండరాతితో బగులక్ ట్టి తుత్తు 

నియలొనర్చు పద్ధతియే. జితేంద్రియులైన వారికి స్వేచృ 
నీయవచ్చును. జికేం(ద్రియులును, కఠోర నియమబద్దులె ఆత్మ 

శిక్షణ దిత లేనిచె పరిశుద్ధుల (బ్రతుక లేరు. ఇంద్రియ లోలు 

లైనవారికి స్వేచ్చ, సర్యానర్గహెతు వనుటలో నంబేవా 

మున్నదా? చలనచితై దర్శసములు, కాముకత్యము నుదే 
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కింపంజేయు నేటి సంస్కా_రహీనుల రచనలు, స|తికలు, (గంధ 

ములు, స్ర్రీవురుష ధరగ్సములను కొతటికివేయు గొంగలీవురుగుల 

వల ౧బనిచేయుచున్నవి. స్వేచ్చ సైసరవృ త్తి, మానసిక 

దై హిక వ్యభిచార కాంకు - విజ్యంభించుచున్నది. భారత 

జాతి మనుగడ యేమగునో ! 

728. చేశ పరిపాలనము భగవత్కార్యము. ఈశరి 

రాంశ లేనిదే ఆపని కెవ్యండు పనికి రాంకు, రాగ చ్వేపషములు 

"లేనివాండు, పదవీవ్యామోహా బద్ధుంయ కానివాండు, తన పరి 

పాలితులలో నన్ని వర్షములవారికి త త్రదుచిత సౌకర్య నదు 

పాయములను కలుగం జేసి పరిపాలన దై వభీతితో, ధర్భనిస్థుతో 

జరిగింపవలెను. నేటి పరిపాలకులు, కులమతవర్ష ఛేదముల 

ను చేకింపంబేయు పావక కార్య (కమములకులో నై, తమ పరి 

శుద్ధ చి త్రమును గోలోయి, దురహంకారవశులై , చేశమున 

నలజడి సంతో భము, కాట్లాటలు సృజించి, తమ అనమర్ల 

తను [పకటించికొనుచున్నారు. దైవారాధన దికు కాని, 

ధర్మాచరణ శౌర్యము కాని లేనివారై , వోట్లు నంపాదనమే 

ముఖ్యమని భావించి, దై వకృపనార్జింపలేనివానై దినదినము 

నకు (బదవీస్టికరణ జాడ్యమునకు లోనగుట భారతజాతి 

దెర్భాగ్యము. 

724. వెంక్షికొడుకును చేయుట, పెండ్షికూతురును 

జేయుట - ఆచారము లెయున్న వి. దీనిలో రెండర్గ ములున్న వి. 

(1) (బహగ్హచర్యమును విరమించి నంసారియై కుటుంబ భార 
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మును భుజములపై వే సికాని, కం/కృశించి, మృతిచెందుట._. 

ఇందుకాయిక భోగము (పధానలత్యుమై, శ్రీ (ప్రేపురుషులు నిర్వీ 

ర్యు లై, సియమములు విడిచి, సకదూదతై, (భఘలగు 

చున్నారు. (2) కామ నంతృ ప్లీకై వివాహమాడినన్కు భగ 

వానుని సేవ, ధర్భక ర్మాచరణముతో మేళవించి, నడపుకొను 

నది గృ హాస్ట ధర్హామగును. ధర్భవిరోధముకాని కామమును 

(శ్రీకృష్ణభగ వాను డంగీకరించెను. కామ సనంతుపష్టిని భగవ 

ద్భక్రితోయలిపి గృ హాస్టులను హిందూధర్భము పెక్కు నియ 
మములతో బంధించి, ధగ్భక ర్మానుస్ధాన మూలమున మోతు. 

మార్ల మునకు (దోడొని పోవుచున్నది. ఇహాపరముల నేక 

కాలమున సమకూర్చి, యేక కాలమున మోతకాంక్షను గలి 

గించి, భ క్రిజ్ఞాన వై రాగ్యబోధ చేయునది భార తీయ గృ వాస్ట 

ధర్శమై యున్నది 

725. చేడు వివాహము వర్తకమైనది; సుభ కర్ణ 

గృ హాస్టులకు మనోల్లానము నిచ్చునదై యుండవలెను. కాని 

నేడది శేశాయాసకర మై) మనలను పతితులను జేయుచున్నది. 

ధనమునకు దుస్తులకు. విలానములకు 6._వాధాన్యమిచ్చి, 

కటుంబయజమానులు నలిగి నశించుచున్నారు. ధరుమయ 

మైన పుణ్యకరత్తయె వివాహామను భావము నశించినది. వేష 

ములు, ఆడంబరములు, పవి(తేవివాహక రత్రి కవనరము లేని 

విందులు, వినోదములు, మితిమోరినవి. అవసరములేని బంధు 

వర్ణములు, సకుటుంబముగా విచ్చేసి, యజమాసిసి వ్యయ 
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(పయానలకు లోనుజేయు కుకాక్ర మర్యాదలు చాలవని 

వివావహేతువు లగుచున్నారు. సనుఖాంతములు కావలసిన 

వివాహాములు దుఃఖాంతము లగుచున్నవి. ఇట్టి వివాహములు 

జాతి ధరం వినాశ పాతున్రలు, 

726, (శ్రీరామ ప్రభువనగా సరాషంత ర్యామియె 

నర్వన్వరూపివై, పర మాతృ ఫ్ క్రియె, లోకక ల్యాణమున కై 

అ నేకావతొారములు ధరించి, ధర్మాచరణమార్లమును (పద 

రించిన భగవానుండే. రామనామన్ముకణము ముక్తి త్ో సర 

శుభములీయంగలదు. ఛారతదేశమున జన్మించి, రామస్థరణ 

మను దివ్యాయుధమును చజేతింబూని, అజ్ఞాన జన్యములగు 

జన్నకర శ్రమృత్యుదోషము లన్ని టిని తృణ(ప్రాయముగా భన 

మొనర్చి, ఇాశ్యత (బహ్మజ్ఞానానందముల నెవంనై న (బొంద 

“గల అప్రతిహత శక్తి; నాజీవితముళో రామజపము నేను 

గోరిన వన్ని యునిచ్చి, రషీంచినది. రాయుస్థరణ మహిమను 

వర్మించుశ క్రి లేనందున, శ్షమాభిక్న వేడికొనుచున్నాను. 

727. ఎవరెంతకాల మో(పపంచమున జీవింపవలెనో 

భగవాను(డు నిర్లయించును అంతేకాదు; [పపంచములో 

నేభాగమున జీవింపవలెనో, ఎట్టియింట నెట్టివృ త్రితో చేరీతిగా 

గకుపవలెనో, సుఖదుఃఖము లెంతగా ననుభవింపవలెనో 

యోాశ (ర నంకల్ప శాసనము ననునరించి జరుగును. కాసి 

వై వారాధన తత్పరులై జీవించు పరమ పుణ్యాత్ముల క్ 

రాజ్ఞ వారి కనుకూల మై సర్వ సౌఖ్యముల నిచ్చు కుగాక జన 

రాహీత్యమును (పసాదింపంగ లదు. 
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728. |పశాంతి వాతావరణములో భుక్తి ముక్తి 

దాయకమైన జీవితము, మానన్రలందరు కోరున చే, కోరవలసి 

నదే, "ఇదియే భారతీయ వై దికమత రహాన్యము. నేటి 

(పపంచమందును, తత్సంబంధముచే భారత చేశమందును, 

సుఖ[పశాంతి వాతావరణము లోవీంచినది. అందరకు భుక్తి 

యును లేదు; ముక్తికాంతకాన్సి సాధనకాని అసలే లేదు. 

మానవజాతి నాగరకత చేడు భోగలాలనమై యున్నది. 

భోగ దృష్టి మారిన౭గాని శాంతిసౌఖ్యములుండవు. ఈ రంగ 

మున లోకమునకు మౌార్షదర్శకముగా నుండవలసిన భారత 

జూతి పాశ్చాత్యనాగరక తానుకరణముచే, నాత్హుదర్శనమును 

ఏడిచిపెట్టుచున్నది. ఇది భార తభూమికి, లోకమునకుంగసూడ, 

(పమాదహెతువనుట నిశ్చయము. 

729. శకామునీకొంచనములు, తేక కావుకాంచన 

కాంఠులు- ఎంతటి మహోాత్యునై నను వశ మొనర్చుకొను వక్ర 

గలవి. కాని న్వయముగా వానిలో దోసములేదు. భ క్షుడు 

వానిని (గోరి అనుభవించుట తప్పుగాదు. ఒకటిమా।త 

మున్నది. వానికిలొంగి వానినలు కాకుండ, వాసిని €దనకు 

బానినలుగా ౯శేసికొను మనోని(గహమున్న చో వాని ననుభ 

వింపవచ్చును. శివుడు మన్ధభుని జయించి, పార్వతిని 

వవాపహామాచతెను. అ (లైవసిష్టు గాతమాదులు పరిపూర్ణ 

జితేంద్రిములె నంసారముచేస్తి నంతతింగని, లోకక ల్యాణ 

హెతుభూతులైరి. దై వకృపనార్థించి యావెనుక కామ 
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కాంచనము లనుభవించుటలో లోపములుండను. దై వకృ్ళప 

నార్లించిన గృహస్ట ధర్భము ననస్యానముకంకె (శేస్టతర 

మెనది. ఏలన గృహాస్లుండు దానుకరించి, లోకక ల్యాణమును 
6. య 

సాధించును. 

780. కొన్ని కఠిననమన్య లుదయించి పీక్రగట్టిగా 

(బట్టుకొని, యెంత త్రోసి వేసినను విడువను. పరిష్కారమున్నకె 

ఏనిని భగవానుని కర్పింపంబూనినన్తు మనల నవి విడిచి 

శుట్టవు. దీని యర మేమనంగా భగవానునియందు మనభ క్రి 

దుర్చులమైనదని తెలిసికొనవలెను. వలన మన సమస్యలను 

త్రికరణశుద్ధిగా చేవుని కర్చించినచో, భగవానులే న్వయ 

ముగా వానిని (దీసికొని మన కనుకూలముగా (బరిహ్క_రించి, 

అను[గహము చూపునని నిస్సంశ యముగా (దెలిసికొ నవ లను, 

781. మనున్వు ఫతిలో (వాసినాండు. అందచందములు 

ధనము, విద్య మున్నగునవి ముఖ్య కార ఇములు గోవు. భర్త 

కంచు నితరుండెవండై న సరే, స్రీలు వానిని గుణములతో 

నిమి త్రము లేకుండ మోహించి వ్యభిచరింతురు. జాడు 

మగవాం డగుటోక్క_కే వారికిజాలు. ఎంతే ఘోరమగు 

సత్యమో! అది నిజము కాదనిపించు పరవా సత్యము. నిత్మ్నోప 

సను గల్పించి, తుదిలేసి వ్యామోహములు వెట్టి త్రేవురుమ 

లను మతీహీనుల నొనర్చి, విశ్వవ్యాపారమును భ్ గవాను( 

డవలీలగా నడవుచున్నాడు. ఎందుకో ! ' 



879 

709. సుఖ లేశము లభించు చోట తప్పనిసరిగా దారుణ 

మగు పోటీలుండును. శ్రిశ్ల్నో పస్టలు సుఖ లేశస్థానమ-లు, వాని 

కొబి కె బహుముఖముల బహుజనులు కన్ను వేసి అనుభవింప 

జూచువుందురు. డానితో 6గామ[కోధాదులు మితిమోారి 

పెచ్చు పెరిగి చెప్పరాని దుహ్ఫలితములిచ్చును. నిజమైన 

యీ చాధయు, పోటీలు, వేని దివ్యానందము (బహ్మృజ్ఞానముచే 

లభించు (బహ్మానంద మే. ఈశ్వర సామాత్కారము మాన 

వుల కవశ్యముగా నంపాదింప 6దగినదని స్పష్టము. 

738. మనము బేవునిలో నున్నాము; వలన దేవుండు 

"లేనిచోటు లేదు, సర్వవ్యాపి అట్టి భగవంతుని సాన్నిధ్యము 

మనకుండు బంతభాగ్యమూా! ఇది గుర్తించి, నిరంతరము 

భగవద్ద్యాన నంకీ ర్తనములుచేయు దీక్షయు (గలుగు భాగ్యము 

సాటిలేనిది. మనము మంచిగంధపు ముక్కలను మోయు 

గాడిదలవంటివారము. బరువే కాని, పరిమిళ మెరుగని గాడిద 

వలె మనము బేవునితోనుండి చేవుని మహిమను గుర్తింప 

కున్నాము; ఎన లేని దుఃఖము లనుభవించుచున్నాము. మేలు 

కొని, దైవకృప నార్జింపుమని ఉపనిప దుపబేశ సారాంశము. 

7854. తన భార్యను బిడ్డలను అన్నవ్యన్ర్రములిచ్చి 

పోవి.ప లేని దరి[ద్రుం డూరందర కన్నదానము చేయగల 

ననుకొనుటాతని బుద్ధిమాంద్యమును జూపును. అటులే 

యెన్నడు దుఃఖమి(శ్రితముకౌనిది, యేకాలమందుం జెడనిదిె 

యగు నవ్యయానందమును జనచేం(ద్రియము లిచ్చునని తలం చి, 



§80 

నమ్మి, చరించు వాని బుద్ధిమాంద్యమునట్టిదే. జననేంది 
యము లిచ్చు తుణిక సౌఖ్యము, మార్చు లేని శాశ్వత 

సంపూర్ణానందమని నమ్ముట, మానవుడు తన కన్నులలో 

(దానే దుమ్ము కొట్టుకొనుకే యగును. జననేంద్రియ 

సౌఖ్యము ననుభవింవుము; వలదనము; కాని డాని విలువ 

నెకిగ్సి మోసములో ంబడకుండ ననుభవింప్రుము; స్టిరావ్య 

యానందము కోరుదువా.- బుద్ధిమంతుడు కోరవ లెను- భగవ 

దారాధనచేసి నంపాదించుకొనుము. 

7కిక. భగవంతు నెణటింగి స్మరించు దీతకుయూనిన చో 

నర్వ వివమసమన్యల నాభగవాను౭డే సయముగా నద్భుత 

ముగా, నీ కనుకూలముగా ంబరిష్క్ల_రించి రకీంచును,. భగ 
వంతుని మహమ వినుము; అతండు లో కాధిపత్సి సర్వకారకుండు, 

సర్వసమద్దుండు, సర్గ పరి పూర్ణుండు, నర్వాతీతుండునని (గ్రహించి 
భయపినయ భక్తులతో వాని రక్షణమును గోరుచు (బతుకుట 

కంచు నీవుచేయవలసిన చేదియును లేదు; చేయను లేవు, ఒక 
చేశ నితర కార్య [క్రమము లేవె న (జేయ 6గోరినను నవి వ్యర్ధ 

ములే. నీ రక్షణమున కవసరమైనదానికం'కు భగవత్పంకీ త్త ర 

నము మిక్కి_.లి యెక్కు_న విలువ గలది. భగవన్మహపిమ, 

భగవళ్ళంకీ ర్త రృన మహిమ పరిమితులు లేనిదని [గహింవుము. 

భం. అజ్ఞానములోనుండి సుఖముగోరుట, జొచ్చులో 
| లబ్బరుండి శుధ్రతను గోరుటవంటిది. సీశరీర మనోబుద్ధ్యహం 
. శారమ్లుల్సు a '"'పంచఘూతములు జడప దార్థముల వంటివే, 
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సీ కజ్ఞ్జానము తొలంగి జ్ఞానజ్యోతి వెలిగినవుడు నీలోనున్న 

ఛభగవానుంటే, సీమనోబుద్ధి "దేహేం[దియాదుల నన్నిటిని 

నడపుచున్నాండని బోధపడును. విశ్వ ప్రపంచ వ్యాపార మును 

భగ వానుండు దన ఏనోదలిలకై. నడపుచున్న సంగతి నెటింగి 

నీవు (బ్రహ్మానందము నంద(గ లవు. 

787. చేవుని గానములో నప[శుతులుండనవు. బేవుని 

రాజ్యములో ననంగతము లుండవు. _చేవుని సృష్టిలో 

దోవములుండవు. ఉన్నచో ేవుని పరిపూర్ణతకు లోపము 

నంభవించును; అందుచే నప (శ్రుతులు, అనంగతములు, దోవ 

ములు మనకు లోకములో (గన్పట్టుమున్న మాట నిజమే. కాని 

అవి యధార్ధములుగావు. అవి సత్యములై నచో చేనుని 

ఫీవుకు లోసమగును. దేనని మహిమ లోపములేని పరి 

పూర్ణత గలది. కామెర్ల రోగికి లోకమంతేయు నాకు 
పచ్చగా గనంబడును; అటులే అజ్ఞానికి లోకములో లోప 

దోషములు గోచరించును. సగచ్చజ్ఞాన నేత్రములకు, లోకము 

సర్వానందమయ మై (పత్యవమగును. 

858. దైవభక్తి, దై దైన్యము చెండు నొక చోటనుండుట 

జరుగ రాదు; జరుగదు. దెవ్రనారాధించు వ్యక్తి యుండుస్థానము 

చేవుడుండు దానమే. చేన్రునికీ "దె దై న్యమాహించుటకంశు బాప 

మింకొకటి చేదు. "దేవుండు డై వభ కుుడుండుచోట నుండును, 

భగవంతుడు భగవద్భ క్షుడు నుండుచోట దై న్యమేకాదు, వ్ 

విధవుగు లోపము నుండదు. “య(త యోగీశ్వర ఃకృష్ణో, యత్ర 
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పార్టోధనుర్ణర త్మత్రర్రీర్విజయో భూతిర్ల వా సీ తిర్భతిర్భమ,” 

కృష్ణుడు దేవుండు; అర్జును(డు భ కుడు, వారిర్యురున్న'చోట 
నర్వశుభములు నుండును. తనకున్న దంణెయు (దన భక్తుని 
కిచ్చువాండు దేవుడు దై వభక్తుడు- అచట ద్రైన్యమా? 
ఊొపీంచుకు పాపము. నీకు చె దై నస్యమున్న చో సీను భ కుడవు 
కావని తెలిసికొనుము. 

789. “తది(హ్లోః పరమమ్పదగ్ం సదాపళ్యంతి 

సూరయః దివీవచ చతు రాతతమ్.” వేదవాక్యము. జ్ఞానులు 

కన్నులు తెరచినంతనే ఆకనమును జూడఫండ నుండ లేనటులే, 
యెల్లప్పుడు పర మేశ్వరుని (దిలకించు చుందురు.” ఆకసము 

సర్వవ్యావిత్వముగ లడై నను, వినును దానికంకు ననంతవ్యా ప్తి 

గలవాడు. అందుచే భగవానుని దర్శింపకుండుట సాధ్య 

మెట్లగును ? లోపల, వెలుసల సర్వత నిండియుండిన పర 

మేశ్యరుని (జూచుచు నీవు మూచునది పర మేశ్వరుండు కాదు, 

వేరు వస్తువులని (భమించుదున్నా వు. (భాంతి తొలంగి 

"దేవుని (జూచుకే జ్ఞానము. జ్ఞాని కంతేయు 6దనతో సహో 

"దేవ్రంజే. 

740 (పకృతిలోని సకల జీవజడ పదార్థముల వై 

పీశ్ట్యరుస్లి సంక ల్పము[ద్ర గలదు. ఏవస్తు రీతిగా గన్పట్టన 

' సి భగవంతుని రాజశాసన ముద శేసండ నుండదు. జగ శే 

యాశ్ట్వర సంకల్ప ము(ద్రితము. దేవుండు నానా వేషఛారిమె 

హూ చేయుచు, .నిత్యచిద్తానండ _స్వరూవిమై వెలయ్య 
ey "FE 

Sai he 
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చున్నాండు. నంసార సాగర దుఃఖతరంగములచే (గొట్టంబడీ 

మున్లుచు(దేలుచుంబరితపించుచున్న జీవుల బాధ అజ్ఞానజన్యమే. 

అంతయు నీశ్వర మూలము, సీశర రూపము, సీశ్వర శక్తి 

(పకటనమే. ఇది గుక్తించి పరమేశ్వరా రాధన చేయు 

భ కుడు దివ్యానందము పొందగల యేర్పాటు స్వర సంక 

ల్వమే. ఇది తెలిసికొని దుఃఖనివారణము చేసికొన లేపా? 

741. నర్భదుఃఖములు, లోపములు, దోషములు 

పోకున్న చో భగవదారాధన మెందులకు ? పముకౌని 

దుఃఖముకౌని నలునంతయెన మిగులకుండ సంపూ రముగా 

ననీంపంచేసి భక్తుని రశ్నించువాడే భగవానుండు. జ్ఞాని 

తానే ఛగవంతునని తెలిసికొనును; ఇంక నగుణోపానకుండగు 

ఛకుండు తన వ్య క్తిత్వమును పూర్తిగా భగవానుని కర్పించి, 

భగవానుని తో నేకమై, భగవంతుని సర్వశుభ లతణములను 

పొందును. "వాసుచేవ స్పర్వమితి” యనగా భక్తుడు వాసు 

దవుంయడే యగును. 

742. మంచి మామిడిపండ్లు తినుట కిష్టము లేని 

వాండుండండు. కాని కొన్ని లక్షలపండ్లు ప్పుకొని వచ్చినచో 

నెన్ని తినంగలండు? అటులే కాంతయన సిస్టము "లేనివాండు 

లేడు. కాని పదివేల కాంతలనిచ్చినచో నెవ్వం డనుభవింప 

(గలడు? అటులే, కాంచనమును తిరన్క_్రరించువాండుండండు; 

కాని మానవుడు నివసించు పట్టణమంతే యు (గాంచనమైన చో 

నేవు చేయును? నర ముయత్వముగ ల భగవానుండు సర్వ మేక 
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కాలమున ననుభవింపంగలండు. అనగా నీవు దేవుండవు కావ 

లెను. చేవుడవై, అన్నిటిలో నేక కాలముననుండి అన్నిటి 

ననుభవింపవచ్చును. అల్పకాంతులు విడిచి, దేవుండు కావలె 

నని కోరుటయే. అదై సత తత్త్వము, నిజముగా నీవు 'దేవుండ వే 

యని చెప్పును. 

743. (పతి మానవుడు భగవాను (డగుట కవ 

'కాశముండంగా నూటికి (దొంబదితొ"మ్మిదిమంది, తాము ధన 

వంతులు, ఉద్యోగులు, క్రీరిమంతులు కావలెనని కోరు 

చున్నారు. కాని సై పదవు లా[క్రమించు కోరికలు సఫలము 

గాంచుటకంటు, దేనుండే కావలెనను కోరిక సులభముగా 

ఫలించును. ఇంక ఫలితములలో నెంత భేదమున్నదో! ధని 

కోలు, అధికారులు, కీ ర్రిమంతులు సగుటవలన దుఃఖ నమ్మిి'ని 

తములు కాని యిహాపర సుఖములు లభింపవ్రు. చేవుడగుట 

వలన నర్వదుఃఖములు నతించి, సాశ్వ్యతము_లై న నకలావ్యయ 

పరిపూర్ణ సాఖ్యశాంతులు లభించును. అందుచే మానవుడు 

దవుడగుబకు ౧గోరవఅెను. అది సాధ్యమా? యని భయ 

పకుదురు. భక్తితో భగవంతుని సేవించి, భగవంతునితో 
నేకము, భ్రగవంతుండ వే యగుట. అత్యంత సులభము. 

144. ఒకతీ(వ్రసమున్య వాధింపంగా దానిని నాపూర్వ 

పద్ధతి ననుసరించి, కృష్ణ(పభును కొప్పుగంచి పరిహ్క్మ_రింఫుమని 

కోరుట మర చ్చి, "నేసే ఆపహాంకారమున (బడి పరిప్మ్క_రింప 

యూసితిని. కాసి. మ్లానః? సికో|చేకము, చాపల్య ము, తొపము 
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(శుతివించు సూచనలు గోచరించినవి. వెంటనే కృష్ణ 

(పభువు న్న తికి వచ్చినాండు. శ మాభితు కోరుకొని, అహం 

కారమును విడిచి, “కృష్ణపభూ! దీనిని నీవే పరిహ్క_రింపుము. 

నేనే పరిష్క_రింప (దలచిన నా మూర తను క్షుమింపుమ ని 

నమన్క_రించి, ఉ(దేక భావములను * నెట్టి వేసి, (పశాంత 

మనస్కు_(డనై కూర్చుంటిని. దరహాన మును వెదజల్లు దివ్య 

సుందర వదనారవిందమును నాయెదుట కృష్ణ్యప్రభువు తిళు 

క్కు_న మెరపించెను. ఒక గంటలో నత్యుత్తమ సంతృప్తికర 

ముగా సమన్యను పరిష్క్లరించ్చి "నన్ను మజువకు రా!” యని 
పలికినాడు. 

745. సర్వతోముఖ _సంపూర్ల్ణజ్ఞానమే (బ్రహ్మ 

జ్ఞానము. అది లభించుటనంగా (జెలి మనిదేడియు మిగులదు, 

అన్నియు డెలియుటవలన జ్ఞానములోని సనక లాంశే ములు, 

నమ (౫ సమన్వయసిద్ధిగాంచి, నంశయ  మావంతయునుండు 

నవకాశము లేకుండంజేయును. దానివలన నంపూర్ణ నంతృ్తి, 

సంపూన్తానందము, సంపూర్ణ శాంతి, వాగతీతమై లభించును. 

అట్టిస్థితిలో నకలము భగవానుని దివ్యరూపమే, సర్వత గోచ 

రించును. ఇంకొక విచి(త్రముకూడ జరుగును. సర్వన్వరూవి 

యగు పరమాత్చువు నీవే యని దర్శింపంబడును. మజేమి 

కావలెను ? 

746. ఒక తెలివితక్కువ వల్ల వాండు తనకు. జిల్లర 

ఖర్పుకొణికు, సొమ్బుకావలసి తనతం[డి నడుగుటమాని, 

బయటవారిని యాచించుట, ఇతరుల జేబులలో6ందడుముట 
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మున్నగు దురభ్యాసములకు లోనయ్యును. కాని యాతనికీ 
వలయు సొమ్ము లభింపము లోలోపల విలపించుచున్నా (డు. 

వాని సంగతి కనిపెట్టి వాని తల్లివిడ్డను పిలిచి, "మోనాన్న 

గారివద్ద వలసినంత ధనమున్నది. న్సి చిల్లరఖర్పుల కడిగిన చో 

లేదనరు. సీకు శిగ్గులేదా! ఇతరులను యాచించుట, జేబులం 

దడవుట తప్పుకాదా?” యని మండలించినది. అప్పుడా పిల్ల 

వాండు తండ్రిని సమీపించి, భయభ క్రులతో (జిల్లర కావలె 
నని కోరెను. తండ్రీ వెంటనే కొంతయిచ్చి, “సీకెప్పుడు 
కావలసిన నడుగుము. ఇంకెవరి నడుగకుమి”ని చెప్పి ముద్దాడ్ 

పంపెను. ళిల్లి గురువు, ' బాలుండు భక్తుండు; తండి 

భగవానుండు. 

747. 'జేవునిలంహార్చి తెలిసికొనుటకు, ంగుతూపాల 

ముండుట్క (పయత్నించుట తప్పులేదుకాని, “నాకు బేనుని 

(గూర్చి పూర్తిగా ంజెలిసనొని నంతసించుట తప్పగును, 

ఆద్యంతములు లేని అనంతతె_త్తిముగ ల "దేవనిగూర్చి తెలిసి 

కొను సామర్థ్యము మానవులశే కాదు చేవతలకును లేదు. 

అందుచే 6దెలిక్రైనపని యేమనణా నెన్న(డు దేవుని విడువ 

కుండ వినయాశ్ర దా ఛయభ కులతో నారాధించుచునే యుండ 

వలెను. బేవు ననంత మహిమనుగూర్చి తెలిసికొను కోరిక 

గలిగె తెలిసిన స్వల్పమునకు సంతేసించుచు నింకను దెలియ 

(గోరుచు నేమిజరిగినను డై వారాధనమును విరమింపకండు 
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(వతముబూన్సి దానిని - నిర్విఘ్నముగా జరిగించు మనియు 

(గోరుచున్న చో, చేవుండే నంపూర్మజ్ఞాన [పదానముచేయును. 

748. కాలికి దేలుకుట్టినది. "తేలు బాధలో నిశ్తేడ్సి 

తిని: “నీ దర్శనముచేస్కి గుమ్మము దిగుచుండగా (దేలు కుట్టి 

నది; కృష్ణా! పీకు లబెలియకుండ నీయాజ్ఞ వేనిచే అది కుట్టినడా? 

చేను బాధపడ లేనని యెరిగియు నెందుకుం గుట్టించితివి? నిన్నె 

న్నండు సృరించుట మాన లేచే! పూర్వపాపములకు నిక 

యందువా? నిన్ను స్మరించుట వలన బూర పాపములింక ను 

నశింప లేదా? గాయ|త్రీమాతా! బాధతిగ్గింపవా? నాన్నయగు 

కృష్ణుండు. శిత్సీంచెను. అమ్మా! నీవైన నన్ను దయతో 

(జూచి రవీంపవా?” చాలవరకు బాధ తగ్గాను అసలు 

తేలెందుకు పట్టవ లెను? కృష్ణ (ప్రభువు చిరునగవుతో నిట్లు 

సూచించెను; “నీకు నేనెవండనో పూ ర్రిగా -దెలియుననుకొను 

చున్నావు. సీకు (బూ ర్తిగా ందెలియదని బుజువు చేసితిని! 

749. మునకు ధర్భవిరుద్దములై న కోర్కె లుదయించు 

చున్నవి. అట్టి కోర్కె, లుదయింపంగా నవి నఫలమందవ లె 

నని మనస్సు (తహాతహాలాడు చుండును, కోర్కెలు, వాని 

అనుభవమువై లగ్నములై నందున మనస్సు భగవానుని 

న్మరించుట సాధ్యపడదు. కొర్కెలను మంచివి చెడ్డని కలి 

గించువా.డు 'చేవుండే. చెడుకో ర్కెలను కలిగించుటతో నూర 

కొనక వాని ఫలితములగు శిక్షులలహాడ ననుభవింపం జేయును. 

అవుడు మనకు భరింపరాని కష్టము దుఃఖము కలుగును, 
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అందుచే మనము చేయవలసిన పనియిది; “భగవాన్! పాప 

ఫలితము లనుభవింపవలయు నధర్యకాంక్షులను నామనస్సులో 

నుదయింపకుండంజేసి రవ్హీంవుము; దుఃఖమనుభవింపంజూాలనొని 

భగవాను ని ౦చినచో (దప్పక రథీ౧చును. 

750. చంటివిడ్ల కొక్క_కు కోలియును. అమ్మక ణి 

శేడ్చుశే. అమ్మయే చటిబిడ్డ శకెప్పుడేమి కావలయునో 
చూచి నర్వవిధముల (గాపాడుచుండును. మనము భ కులము 

కా౭గోరుచో (జంటిబిడ్డలమైపోయి, విశ్వశక్తి యను అమ్మను 

సరించి రశ్నీవుమని యేడ్చుకే చేయవలసినపని, చంటి 

బిడ్డకు (దానము కొటి కేద్సు చున్నానను నంగతికూడ డెలి 

యదు. మన మాలోచన లన్నిటిని కట్టివేసి, ఏమి తెలియని 

చంటిబిడ్లలమై పోవుట అమ్మవచ్చి యొత్తుకొని లాలింపని'దే, 

ఏడ్చు మానకు-డుట్క, నేర్చికొనవలెను. మనలో (జంటిబిడ్డలకు 

చేని అహంకారము, తెలివిగల వారమను గర్వము నమసి 

పోవలెను, స్సు డమ్మవచ్చి ముద్దాడి అన్నియు నిచ్చే 

కాపాడును. 

751. విసుగు మనకు జాలవిషయములలోే గలుగు 
చుండును. ఏలన నవి మనకు సంతృషి నిచ్చుశక్షి లేనివి. 
మనేకు సంపూర్ణ నంతృ ప్పి చెడని సుఖమునిచ్చి దయ చూస 

గలశ క్తి గలవాడు భగవంతుం డోక్క_ండదే, పర మాక 

సొమౌళ్ళారమే సంపూర్ణ సుఖము. అందుచే భగవ 
"a “ థ్, 

చో "ఇతయ ఆర్చింయటలో విసుగును జయింపవలెను. 



రరలీ 

జె వారాధన విషయములో విసుగు కలిగినదనగా, దాని 
మహిమ మనకుం చెలియ లేదన్న మాట, భగవద్భజన 

మొక్కకు సంపూర్ణ శాంతి సౌఖ్య ముల నిచ్చు నదని తెలిసి 

కొని నిరంతర మాపనిలో నిమగ్న లమై యున్న చో జ్ఞాన 
ద 

సిద్ధి దానితో ఆబాటు విసుగును జయించునోర్పు కలుగును. 

752. శీతకాలమున .జలియెక్కువై వణకించినను, 
వేనవిలో వేడిమి అధికమై కాల్చినన్కు వర్షర్తువులో వర్షము 

లధిక మై నాన్బినను, అంతయు నీశ్వర విలాసమే. శీతోప్తసుఖ 
దుఃఖములను సహానభావముతో ంజూడవలెనని గీతోప 

చేశమై యున్నది, వాతావరణ (పకోపములు, పంచభూత 
ముల వలనను రపిచం[ద్ర నక్ష(తాదుల వలనను కలుగును. 

అవన్ని యు భగవానుని నంకల్ప సంజాతములనయగా భగ 

వానుని రూపములే. _ భక్తుండనగా నాతడు దుస్సహావాతా 

వరణచాధల నోర లేనంతగా (దటస్టించినపుడు భగవానుని 

తగ్గింపుమని (ప్రార్థి ంపవలెను. భగవానుని పాదములకు (బరు 

గెర్తి పోయి “నహింపలేకున్నాము; ఉ(గత నడలించి రథత్నీం 
ఫుము”ని (ప్రార్థించిన వోందపుక ఫలితము లనుకూలములగును, 

ఇది చాల న్వల్ప విష యము. 

58. _ధరగ్టమనగా విశ్వమును న్మక్రమముగా నిలుపు 

సీశ్వరశ క్రి యని యర్హము. "నత్యం వదు ధర్మం చర... 

మాతృదేవోభవ, వీళ్ళ చేవోభవ. ..” మున్నగునవి "వేదరూప 

మున 6బలికిన యీాశ్యరవాణి, వాని ననునరించు వారిని ధర్థ 
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మనగా భగవానుడు రశీంచును. ధర్శవికుద్ధము కాని 

నంసారజీవితమును (శ్రీకిప్త భగవానుం డంగీకరించినాండు; 

"ధర్మావివన్దోభూ తేషు కామోకిస్టి భరత రభ.” గీత, 

ధర్మాను గుణమైన కామము నేనే యని భగవానుండు పలికి 

నోడు గృహస్థులు, ధర్భవిరుద్దముకాని భోగము లనుభ 

వించుచు, భగవంతుని మజువక ధ్యానిందుచు నిహాపర సుఖ 

ముల రెంటిని పొందుట కవకాశమున్నది. 

754, సర్వములోనుండి, సర్వత సర్వన్వరూపియె 

యుండి భగవానుడు తన జగన్నాటక లీల నడపఫపుచుండంగా, 

సెప్పు డేది తటస్టించినను, ఆకురాలుట మొదలు జగత్పళ 

యమువరకు ంబరమేశ్యరు నేకై కనంకల్స (పభావము వలననే 

జరుగుచున్నది. ఛక్ష్తులె నవారి కొకశుపనియున్న ది; ' “నాన్న 

గారు. ఇది భరింపలేకున్నాము. దయచూపి మమ్మృను[గ 

హింపుమూని యెబాధ తటస్టించినను చేతులెత్తి నమన్క_రించి 

మొట పెట్టిన చో (దప్పక భగవానుం డనుగహము చూపి, 

బాధ తొలగించును. ఇది సాధన; ఇటే తపస్సు తత్సలితము 

భగవత్క_ ప - ఇంకేమి కావలెను ? 

755. భగవానుని (ప్రార్థి ఫు ఫు మని ఛగవానుంకే 

హృదయకోశమునుండి (పేరణ క్రలులగండేసి, (పార్టి ంపంచజేసి, 

పార్టన ఫలితములను దయలో నొసంగి కాపాడుచుండును. 
చేను ఇనగవదృక్తు కుడనని అహంకారము పెట్టుకొని, వి వేక 

: (హీమడు కారాదు, మనకు భగవానుండు 'భగవత్రార్థన 
' 7 ల 
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చేయవలయునని కోర్కె కలిగించి (ప్రార్ధింప (జేయుచున్నా 6 

డనగా నెంత మహాభాగ్యము! మనము భగవంతుని స్థృరించు 

చున్నామనగా మనకు భగవత్క_ ఎప అదివరకే కలిగినదన్న 

మాట! సరగ(ప్రాణుల నివిధముగా ఛగవదునుఖఘులంటేసి భగ 

వానుండు సర్వదుఃఖ నివారణ చేయుచున్నాండు. 

756. భగవద్దీత, ముఖ్యముగా భార తీయులకు నర్వ 

బాధా నివృత్తి చేసికొను దివ్యోపాయముగా భగ వానుండు 

(పసాదించిన మం[తరాజము. పదునెనిమి దభ్యాయములు 

నిత్య మేయింట యశారాయణము భక్తిశ్రద్ధలతో జరుగు 

చున్నదో ఆయింట కృష్ణ ఛగవా౭కు స్వయముగా నివసించి, 

ఆకుటుంబ యోగ కేమములను నదారవ్నీంచుచుండు ననుటలో 

నెట్టి నంథయలేశము నుండనవనరములేదు. ఇది నాని త్యాను 

భవమని తెలుపుటకు సంతసించుచున్నాను. ఆయింట ననా 

రోగ్యములు, అకాల మరణములు, కామ[కోధాది దోవ ఫలి 

తముల్సు ఏ విధములైన అనిష్టములు తటస్థింపవు. మజియు 

యబు(తపా(తాభివృద్ధి నకల వి ఛ్వర్యములు, శుభసుఖ 

శాంతులు నాయింట తొండపించును. దేహావసానము 

లోపున (బహ్మృజ్ఞానమెోాతు. సిద్ధియు భగవాను (డను(గ 

హీంచును. వ్యర్థ కాల వేపములు మాని గీతాపారాయణము 

చేయు కేమి కష్టము 2 

757. భగవాను నేవుడిగిన నీయండు; ఈయలే(డు? 

ఉఫ్టో (గత దుర్భరముగా నున్నదని (పార్చించితిని, లగి చల్లని 
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గాలి వీచినది; అనావృష్టి వోపము పట్టనై యున్నది; (వార్చిం 

పంగా (జక్క_ని వర్ష ము కురిసినది; జ్వర ము వచ్చునట్లు కన 

టగా, మొర పెట్టితిని; రాలేదు; మాయింట సీ శుభము 

వెంటనే జరిగింపుమని కోరితిని; వెంటనే జరిగను; ఒక వ్యక్తి 
బాల చికాకులో నుండగా, వానికి రతణ మిమ్మంటిని; 

వెంటనే యిచ్చెను; ఒక వస్తువు కావలెనని యడిగితిని. ఆ 

వస్తువు నెవండో శతెచ్చియిచ్చెను; ఒక బంధువర్షములోని 
గర్భిణీకాంతకు సుఖ్యప్రసవము, పుతోత్ప త్తి కావలెనని 
కోరగా నటులే జరిగెను. నాజీవితము దినదిన మిటులే భగవ 

త్య. ప్రుపామృతమయమై జరుగుచున్నది. "మోరీ విధముగా 

నమ్మి సరగదుఃఖములు పోగొట్టుకొని సుఖింపుండని చెప్పుట శే 

యిది (వాసితిని, 

7558. చినిగిన తాటాకు బుట్టను కట్టుగుడ్డను పార 

వేసినట్లు చేహాము నగ్ని దేవుని కొప్పగించి పోవలసియుండగా 

కులుకులకు, విలానములకు, వినోవములక్రు, రాగ చ్యేపాదికము 

నకు గాలమేది? ఈ లోకములో నుండంగలిగినంత కాలమును 

రతకుందై న భగవానుని సంకీ ర్లనలో ంగడప్కి ఆయన కృపా 
మృత మాక్ట్రంచికొని, యెొచటికింబోయినను భయముండదు. 

కావున వెంటనే అన్ని గొడవలు విడిచిపెట్టి మనస్సు నిండి 

యముల నేక మొనర్చి, దృష్టిని భగవ త్పాదార విందముల ఫె 

(గేం్యద్రికరించి జపథ్యానాదికములో (గడవువానితో సమాను 
'జెవండు నుండండు. 
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759, ఈలోకములో నెన్ని నాళ్లుందువు? కార్యక్రమ 

మేమిటి?  ఇచటనుండి యెచటికి. బోవ లెనని గమ్యస్థాన నిర్గ 

యము చేసికొంటివి ? ఏమి ఆలోచించికొనక, నిశ్చిత కార్య 

(కమము లేకుండ, నెటుగాలివీచిన నటు పోవు నెండుటాకువ లె 

(గాలము గడవుకుంత శోచనీయము? ఈ జగన్నాటక 

సూ(తధారి, పరమకారుణ్య మూర్తి రియు నగు భగ వాను. 

డున్నా (డు, ఆయన నా|శయించి దయ నంపాదించి సుర 

వీతుందువగు. శేక్షైక (ప్రధాన కార్యక్రమమని తెలిసికొని, 

తెదనుగుణముగా నొక తుణము వ్యర్థము చేయకుండగా 

జీవించు ధన్యుండవు కావలదా ? 

760. "అజ్ఞ శ్చా(శేద్ద భఛానశ్చ నంశయా తాావిన 

శతి” యని కృష్ణ భగవానుడు 1పవచించినాండు. (1) 

అజ్ఞుడు; మానను(డై జనించి దేవుని. దెలిసికొనని వాండు 

నశించును, ెలిసికొనకుండుళు తప్పు. (2) అ|శ్రద్ధధానః 

అనగా భగవానుని 6చెలిసికొానుట కెంత శ్రద్ద కావలెనో అంత 

శ్రద్ధ చూపకుండుటయు. వినాశ హెతువే. (శ్రద్ద లేనివాండు 

తెలిసికొనుట కవనరమైనంత కృపి చేయలేడు. _ కావున 

నాతడు నశించును. (8) సంశ యాత్శకు(డు; భగవానుం 

డున్నాండా? లేడా? ఉన్నచో మనల రథ్సీంచునాా, విడిచిపెట్టి 

యూరకుండునా? ఇట్టి సంశయములు 'ప్టుకొనువాని, అజ్ఞత, 

అశ్రద్ధ, వినాశ శే హీతువులు "దేవుని అ సిస్వమునుగూర్చియు, 

జీవుని రతణమును గూర్చియు శంకించువానికి నిశ్చిత విశ్వా. 
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నము కోదని యర్లము. వాడును నశించును. ఈమూడు 

లోపములు శేకుండంజూచికొని అత్మర క్షణము చేసికొనవ 
అను. 

7861. "సంశ యా తావి నశ్యతి గీత, నంశయించి 

నంతమా(తైమున నశించునా? యని ప్రశ్న. కాని చేనుని, 

కృపను నంశయించుట తప్పకవినాశకారణమే. నూటికి 

నూరుపాళ్లు పవి త్రుండు, సత్య(వతుండు నైన మానవుని 

ఇ ంకించు కే పాపము భగవాను డెట్టివాండు? నూటికి (గోటి 

పాళ్ళు. అనగా వచించుట కతీతమగునంత పవి(తుడు, సర్వ 

జాతు నత్యెన్వరమాపియు నగువాండు భగవంతుం డగుటచే, 
దా గస 

గ్రా 
భగవానుని. వాని కృపను శంకించుట్క, చెప్ప (జాలనంత 

పాపము, వినాశకారి యని తెలీయందగును, 

"62. “అవజానంతిమాను మూఢామానువమ్ తను 

మాక్రిశమ్ పరంభావమజానంతో మమభూత మహేశ్వరమ్.” 

గీ తావాక్యము. “"వమూనవ బేపహాము సా(శ్రయించిన నన్ను 

మూడ లవమానించుచున్నారు. చేను సర్వలోకాధిపతి నని 

వారు (గ్రహింప 'లేకున్నారు. (శ్రీకృష్ణుడు భగవానుడే 

యని తెలియక, కంసుడు దురోధనాదు లవమానింపం 

ఖుూానిరి ఇది పౌరాణిెకార్లము. ఆధ్యాత్థికార్థము రెండవది; 

(పతి మానవుని హృదయ “మందిరములో నేనున్నాను. నే 

నట్లుంటోనని యెజుగక్క (పతి మానవుడు నన్నవమానించు 

చున్నాండనగా నన్ను గుర్తించి పూజించుట లేదని భావము. 

అనగా (దమ కత్యంత సమిపవర్శియొ తమతో నిత్యము నివ 
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సించుచున్న నన్ను .టెలిసికొని ఆరాధింపక్క అజ్ఞునులై, 

(పవ _్రించు చున్నారని భావము. 

7683. (బహ్మృజ్ఞాని కాంగోరువాండు, రాగ ద్వేషము 

లను విడువవలెను. ఎందుకు విడువవలెను? సర్వజీవులలో 

(బరమాత్శ యను ననంతశ క్షి యుండి మాటలు, చేతలు, 

ఆలోచనములు, (ప్రతి విషయములోను నడవించుచున్నా (డు. 

అది మనము (ప్రత్య క్షముగా (జూచుట నేర్చికొనపలెను. 

అనగా నెవండేమి పలికినను తలంచినను, చేసినను పరి మాత్శయే 

యను నచంచల వి శ్వాసముండిన చో, నెవరిని చ్యేవించుట 

యు_క్షమగును? ఎవరిని డ్వేషించినను పర మాళ్శునే దేవీం 

చుట యగును. పరమాత్శ చేయుచున్న పనులకు జీవులను 

'ద్వేషమించుట దోషము కాదా? 

764. . భగవంతుని స్మృరించుట్క ధ్యానించుట, ఆ॥శ్ర 

యించుట వలన సర్వసమన్యలను పరిష్క_రించి భగవానుండు 

సర్వ శుభసుఖశాంతులను నమకూర్చును. ఈ విషయము 

నెన్నండు శంకింపకుము. ఏమి జరిగినను సశర్కే భగవంతుని 

న్మరించి, భక్తి వినయ భయములతో ((_చార్టించుచుండు 

టభ్యసింపుము. అన్నియు నీ కనుకూలముగా జరుగుటజూచి, 

భగవదను[గహ మహిమ నెజింగి, ఆశ్చర్య చకితుండవగుదువు. 

"నేను భగవంతుని స్మృరించుచున్నాను; నమన్యలు బాధించు 

చునే యున్న వే" యని పలుకుదున్ర; దీని కర్ణము స్పష్టము. 

నీ భక్తిలో లోపసమున్నదని వెంటనే నిర్ణ యింవుము. కొన్ని 
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మస్యలు భగవంతుని స్రరించుచుండగా (గరినతర మగును. 

అనగా సీను స్టరణమును తీవ్రతర మొనర్చి చూడుము. 
వెంటనే ఛభగవత్కృప (పత్యతమగును. 

769. ఒక్కమాటు భగవంతుని సరించి, “థగ 

వాన్! రకీంప్రుమి”ని కోరితివా, ఒక్క_పువ్వు భగవానుని 

వి[గహమువై నుంచి పూజించితివా? లేక నేవిధముగానై నను 

ఛగవాను నారాధించితివా. అదివ్యర్భమగునని యెన్నండు తల 

పకుము. సీ హృదయములో నున్న "దేవుండు సీకోరిక చెటు 

(డనుకొనకుము. సీ వేవధముగా (బూజించినను, తతృలితమును 

భగవానుండిచ్చి తీరును. చేశకాల వ్యక్తి భేవముల ననున 

రించి నీకో దగినదని దేవుడు భావించిన ఫలితమిచ్చును. 

సీ ప్రార్థన వ్యర్ణమగు బన్ను జరుగదు. కారణము భగ 

వానుండనంత సామర్ధ్యము, అనంత కారుణ్యము గలవాడు, 

ఈరెండు లతుణము లాభగవానునికి(దప్ప నింశెవరికి నుండవు. 

766. చేనికి నాశ్చర్య పడనవనరములేదు; భయపడ 

సవనరమును లేదు; ఎవనికి? భక్తుండైన వానికి; వలన భగ 

వానునికి (బెలియకుండ  నేదియు జరుగదు; భగవాను నాజ్ఞ 

"లేనిచేదియు (దటసి స్టింపదు. ఒక ఏ శేప.మున్నది; వతాటస్ట్య 

మైనను భక్తుని కీసణ్మాత్రమైనను శే క్రేశ్రము కలిగించున చేదియు 

భగవానుండు జరుగనీయండు. భ కిహీనులకు చాధలుండును, 

ఆపి భక్తి నుదయింపంబేయు నిమోరూపములు. ఈహగణ్మా [త్ర 

బాధ కలుగ లబోవుచుండగనే భగవానుని పాదములు పట్టి 



రరో/ 

భజించినచో వెంటనే భగవాను. డట్టి బాధ కలులకుండ 

(జేయును. ఇవి జీవిత సాధనలో .బరిశీలించి కొనవలయు 

వ. 

767. “"యలోయతో నిశ్చరతి మనశ్చంచల మ్స్థి 

రమ్ తత న్తతోని యమ్యైత దాత్శన్యేవవశం నయీత్ .” "చంచ 

లము, నస్టిరమునై న మనస్సు ఎచశెచటనో నంచరించు 

చుండును. వెంటనే దానిని చేంబట్టి, ఆత్మవశ మొనరు 

వలెను.” గీతోపచేశము. మానవుణెంత మహసీయులడెనను, 

వానిమనస్సు తప్పూ(తోవలంబట్టి చరించుచుండును అపమార్ల 

ములలో నంచరించి, పాపకృత్యముల ౧జేయించుట మనస్సు 

లత్షణము. భక్తులను, జ్ఞానులనుగూడ మనస్సు నిమునములో 

(జెడ(త్రోవకు లాకోనిపోను క క్రిగల బె, దాని సంచార 

శీలమును (గహించి, కనిపెట్టి, ఆత్మ (చేవుని) వళ మొనర్పు కే 

మార్లము. ఈ కార్యక్రమము ననునరించు ట భ్యాసయోగ 

మందురు. మనస్సును కట్ట పెట్టి "జేవుని పాదములపై బడ వేసి 

చూడు. భగ వత్సంబంధముచే మనస్సు చాంచల్యదొోపమును 

గోలోఎయి నిలకడ నేర్చికొనును, 

765. మానవ నిహలోక కార్యక్రమ మేమిటి? ' 

పుట్టుట, పెరుగుట వృత్తి, చదును, ధనాదిక నంపాదనము 

చెండి, పీలల్రు వయసు మరలుట్క, ముదునలి తనము మర 

ణము మరల ంబుట్టుట - మరల నిదే కార్యక్రమము. ఈ 

కార్య (క్రమములో మానవుంజేమి యనుభపించు చున్నాండు; 
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తణిక సుఖ (భాంతి, మితి లేని దుఃఖము. ఈనాటక పా(త్ర ధారి 

తము య. గములనుండి జరుగుచున్నది, ఎవనికిని విసుగు 

రాదేల? చలనములేని సుఖ శాంతులను సంపాదించుట తప్పా? 

దుఃఖములను దొలగించికొనుట దోవమా? భగవంతునర్చిం చి 

భక్షుడవై లేక క్ఞానిటై దుఃఖరాహిత్యమును, జన్మ రాహిత్య 

మును - ఆద్యంత కహి తానందశాంతుల నా పంచుట క _ర్హవ్య 

మని కెరియచడేమి ? 

769. పె చూపు తగ్గి, లోపలిచూపు పెంపెంద 

వలెన్లు. _కఠోపనివత్తులో యమధర్శరాజు నచికేతుని 

కీనంగతి నుపచేశించెను. ఇంద్రియములు, మనస్సు బాహ్యాము 

లన నామరూపములు జూచి (భమించి, మనల మోసగించి, 

దుఃఖము పాలొనర్పును, బుద్ధిమంతుడు నావముళూపముల 

వెనుక నిలిచియున్న దివ్యశ కిని దర్శించి, అదియే పర మాత 

యని (గ్రహించి నకల దుఃఖములనుండి విముక్తుండగును. 
హేం[ద్రియ మస్ న్ బున్ధులకు శ క్షినిచ్చి నడపుచున్నది. నామ 

రూప రహీతమగు నాత్మ వై తన్యము. అందర్శ్భృష్టి నభ్య 

సించి, ఆత్మదర్శనముచే నమ _ర్హృత్టమందు శే మన లత్యుమై 

యుం౦ండపస లెను, 

770. (పతి మానవునిలోనొక తన్మ_రుండున్నా (డు; 

వాని"పేరు మనస్సు; వస్తువులసై భోగాభిలావ. కలిగించి, 

జ్రోన్థ తశాంతి సౌఖ్యములనిచ్చు భగవంతుని వై ఫు మనదృష్టిని 

పోసియదు. ఈ మనస్సును ₹ తస సరుకు మన ధర్మానుర కిని 
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దై వభ కిని నియమాసక్తిని దొంగిలించికొనిపోయి “రా! 

యిటు మాడు! సర కొం తాలింగన సౌఖ్యమును రుచిచూడవా! 

పరధనాపహరణములో నెంత యానందమున్న దో చూడు; 

ఎందు కక్కి న నీయని జపతపాదులు!” అని చెప్పుచు మన 

బుద్దిని సనాగ్థిర్లమునుండి మరలించును. మన [పబల శత్రువు 

మనమన'ే స్ప! దానిని భక్తి జ్ఞానరజ్జువులతో ఆత్మలేక భగ 

వానుండను _స్తంభమునకుంగ ట్టగా గట యుంచినచో, మన స్త 

స్క_రు(డు మహాభ కుడె తరించును. 

771, “వ మడిగినా లేదనకుండ నిచ్చు వా౭గెవర్నడెన 

నున్నా(డా?” భగవానుండొక్క_ంజే గలడు. రెండు లతణము 

లున్న వా డేదై న సీయంగలవాండు. (1) ఎట్టి లోపము లేకుండ 

నెన్నండు తేరుగని, అనంతనంపద గలవాండు కావలెను. (2) 

ఛక్రితో నాశ్రయించి, యెవశేమడిగిన వెంటనేయిచ్చి దయ 

మూపు సాటిలేని ఇ" దార్యము, కృపగలవా(డునై యుండ 

వఠఅను. ఈరెండు లతేణములు ఛభగవానునిశే గలవు. వురె 

వ్వరికిని చేను. అందుచే భె ధైర్యముతో భగవాను నాశ 

యించి ఛజించి, నర్వమును పొందవచ్చును. 

772. _పత్మివతయగు భార్య, తన భర్తకు సర్వవిధ 

ముల స్యాధీనురా లై వరించిన వో భరతో. నేకత్యమును 

సాధించి, సంపూర్హానందమును పొందగలదు. పత్మివత 

వలెనే, భ కుడు భగవంతునికి నంపూర్ణ ముగా స్వాధినుం్నడె 

భగవంతునితో 'నేకత్వమును సాధించిన చో భగవానుని సర్వ 
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స్వమున కధికారియె సకల సుఖములను పొందును. వపీన 

రంతయు భర్తకు వ్యతి రేక భావమును స్వస్నమందై నను 

జూపనిదే పతివ్రత. అటులే భక్తుడు తన అజ్ఞానాహం 
భావములెన్నండు చూపకుండ, టేవునికి సంపూర్ణ సాధీనతను 

బుబున్రు చేసికొ నవ లెను. 

778. ఈ విశ్వ(ప్రపంచ మహారాజ్యమున కధినేత 

పరమేశగరుండే. మనమందర మా భగవ(చాజ్యములో 
జీవించుచున్నాము. భగవానుని రాజ్యములో నశుభము, 

దుఃఖము, అవిసితి అకాల మృత్యువు మున్నగు దోవములకు 

స్థానముండదు. అదియే రామరాజ్యమనిరి. నీవు నిరంతరము 
భగవద్భ కుండవె, భగవాను నా[శయించినచో సీను భగవ 

(దాజ్య నభ్యు(డవై, యెట్టి దోషములు లేని నంపూర్ణ సౌఖ్య 

శాంతియుత జీవితమును గాంతును. నమ్మి యీశ్వర పరి 

పాలనలో జీవింపరాచా ? 

774, “"జననమరణరోగ దుఃఖమయం జగల్ "మరియు 

“సరం విష్తమయం జగత్ ’ ఇవి రెండును నత్యములగునా? 

విష్తమయమనగ్గా, జగమ-తయు భగవన్ధయమైన చో జన్మ 

మృత్యుజ రాది దుఃఖమయమగుట యెట్లు నంభవించినది? 

'దేవ్చుం డంతట నిండియున్నా(డు. దేవ (డున్న చోట దుఃఖ 
మెట్టుండంగలదు? 'దేవుం డున్న చోట దుఃఖముండుట బేనునికి 

వ్యతిరేక లత్షణము కాదా? వది సత్యము ? దుఃఖమ్మా 

చేరా? దుఃఖము నిజమని, లోకులందరు సాత్యుమిచ్చు 
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చున్నారు, మహాభ కులు మహాోజ్ఞానులు లోక్రమంతయు 

దుఃఖరహితము, ఆనందభరితమునై న భగవన్టయ మేయని 

చెప్పుచున్నారు. వారు సత్య వతులు, అఖండజ్ఞూన వేత్తల 

మాట నమ్ముదువా? అజ్ఞానముచే నంధు'లై న మూర్టులమాట 

నమ్ముదువా 2 

775. సీయిచ్చవచ్చిన దాలోచించు; నీకు దోచినది 

మాటాడు; నీ చేతికి నచ్చిన పనులను చేయుము. కాని ఒకటి 

మా(శత్రము మబువకుము. సీ మాటలకు తలప్రలక్కు చేత 
లకు. సీశ్యరశ క్షి సంకల్పములే కారణములని మటు 
వకుము. సర్వజీవ వర్తనమున కిదియే పరమనత్యము. నీకట్టి 
విశ్వాసము స్టిరపడిస చో, సీజీఏత మోాశ్వర నంకల్పశ కిచే 
నిద్దష్షమె  శుఫావహామై నడచును. ేవ్చుని నమ్యుుటయు, 
దోషములు నం(కవమించుటయు నెన్నండు జరుగని విషయము, 

776. ఈ శరీరమును, శరీర బంధువులను, గృహామును 
నిచట విడిచివోవుట కఠిన నమన్యయే, చిరకాల సంబంధ 

పాశములను మృత్యువు (తెంపివేయుటవే నెంతవానికై నను, 
అప్రయత్నముగా దుఃఖము రాకమానదు. కాని యెంత 
దుఃఖము కలిగినను ఇపహాలోక నన్ని వేశమ-ను విడిచిపోక 
తప్పదు. నిర్విదారముగా "దేహమును, బంధువన్షమున్సు ధన 

వస్తువాహనాదికమును విడిచిపోవుట కుపాయము లేదా? 
ఉన్నది. (బహ్యూజ్ఞానము నార్జించుటొక్క_ కే ఉపాయము. 

అది సులభమైన పనియా? కష్టమైన దే కాని, చేయుచున్న చో 
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సులభమగును. నిరంతర భగవదారాధనచే భగవానుడు 

కపజూపి, జ్ఞానజ్యోతిని (వకాశింప (జేయునని గీ తొవాక్యము. 
ళా 

777, ఆజ్ఞానమును పెట్టినవాండు భగవానుండు;, 

దానిని (దెలగీంచి 'సానమిచ్చువాండును భగవానుడే. మనము 

స్వయముగా నజ్ఞానములోనుండి, దానిని (దెలగించికొనుటకు 

మనకు శ్లక్రి లేదు. “ఎవరు నన్నా(శయింతురో వారి హృదయ 

మందు క్షానదీపమును వెలిగించి నన్ను (బేరుటకు నహాకరింతు 

నని గీతలో భగవానుడే పలికినాండు. అందుచే మనము 

నిత్యము, “ఈగాఢాంధకారములో నేను జీవింప లేకున్నాను, 

భగవాన్! దయతో జ్ఞానదీపమును వెలిగింపు మ”ని (ప్రార్థి ంప 
వలెను. భగవానుం డట్టి ప్రార్థన నంగీకరించి, జ్ఞానకాంతిని 

(ప్రసరింప జేయునన్సి గీతలో నే కృష్ణుడు పలికియున్నా6డు. 

భగవానుని వాక్యమును నమ్మి వ ర్రింపలేవా? 

778. తప్పక దేహమును విడిచి పోవలసినవారు, 

'తామెల్లప్పుడు నుండువారివ లె (బవ ర్తింతురు! "అజ్ఞానేనా 

వృతం జ్ఞానమ్ లేన ముహ్యాంతి జంతవకి యని గీత పలికినది. 

జ్ఞానమందరలో నున్నది. జ్ఞానమనగా ౧బరమాతయే; 

"నత్యం జ్ఞ జానమనంతమ్ (బవ యని ఉపనిషత్తు; అది 

ఆజ్ఞానమనణా, మాయచే గప్పబడియున్నది. అందుచే, 

జేవులు మోహావళులగుచున్నారు. ఎందుకట్లు భగవానుడు 

చేసినాడు ? ఈ|ప్రశ్న, దీనికి జవాబు మనము (హీ ౦పలోల 

ఫైలు జవాబు జ్ఞానములోనిది; అజ్ఞాని యెట్లు చూడం 
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గలడు? భగవాను నెజింగినలాని జ్ఞానమురాదు; అందుచే 

నమ్మి భగవంతు నర్చించిన చో దయతో నజ్జానము తొల 

గించి రహీంచును. 

779. ఒక పెద్దమనిషీని, "వమండీ! నంసార మను 

కరాలముగా నడచుచున్న దా? బాధించు గొడవలేమియు లేవు 

కదా! అందరు శేమముగా నున్నారా* యని (ప్రశ్నింపంగా 
నాతండిట్లు బదులు చెప్పును; “ఏదో నడచుచున్నది. గొడవలు 

చేకేమి? ఇంట లగొందర కనారోగ్యము; ధనము చాలదు; 

పిల్ల లకు వివాహా సమస్య; ముఖ్య బంధువు తే విరోధులై రి. 

వదోకాలము గడపుచున్నాము.” భక్తుండిట్లు చెప్పవలెను; 

"అన్ని గొడవలు చేనుని పాదముల కర్చించితిని; వానివలన 

నాకెట్టి కేశమును గలుగకుండ, మిక్కిలి అనుకూలముగా 

వానిని దేవుండే పరిమ్మ_రించి శుభసంతోవముల నిచ్చు 
చున్నాండు, నా కెట్టి వివారకారణమును గనపడక, విచారించు 

చున్నాను.” భ క్రిజ్ఞానము లే, సుఖములనిచిగ, సర కేశ 

నిర్మూలన మొనర్చును. 

780. సర్వజ్ఞుండన గా భగవానుండు. మానన్చం జల్చ 

జాడు "లేక అజ్ఞుండు సర (జ్ఞా నాశయించిన చో మానవ్రండు 

సర్వజ్ఞుండు కాగలడు. అట్టు సర్వజ్ఞ త గాంచిన మహార్డుల 

చరితలు మనకు ందెలియును. సంశయము, భయము, 

దుఃఖము నెపుడు కలుగును? సరగజ్ఞ త యనగ్యా, 6దెలియ 

వలయుచేదియు మిగులని సంపూర్ణజ్ఞానము. వీమ్మొాత్రము 
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జ్ఞానలోపమున్నను, నంశయములు బాధలు తప్పవు. సర్వజ్ఞ 

(డైన భగవానునితో సంపర్కము, సన్నిహిత సంబంధము 
పెట్టుకొని అశేదమును లేక భగవానునితో నేకత్వసిద్ధి నందిన 

మానవుడు సర్వజ్ఞుండై లోపరహితుండగును. 

781. సీరులేని యెండమావులలో నీటికై వెదకు కట్టి 

వృధా(శ్రమ యగునో, సంసారములో సుఖమునకై_ యత్నిం 

చుటయు నంత వ్యర్ల(ప్రయత్న మే. సుఖమును వస్తువును భగ 

వానుండు తనయొద్ద నుంచికొనినాండు. జలము నదిలో నేకాని, 

యెఢారి యెండమావులలో నుండదు. వదియెచట దొరకునో 

స్పష్టముగా ౬దెలిసికొనుశే చేదాంతసారము. అందుచే శాంతి 
సౌఖ్య నిలయుడై న భగవంతు నాశ్రయించి సుఖము పొంద 

వలెను. మానవుండు మాధవుండు కావలెను. మాధను నెజింగ, 
నమ్మి, ధ్యానించి, మానవత్వము నధిగమించి తరింపవలెను. 

782. అసత్య మును నత్యమనుకొను (భాంతియే అజ్ఞా 

నము. (భ్రాంతి తొలంగుకే జ్ఞానము. అదియే దైవత్వము, 

మోతము, (బహ్ర్యుత్వము, (భాంతివలన నే జన్తుజ రామృత్యు 

దుఃఖపూరితమగు సంసారము తుదయు మొదలు బేకుండ 

నడచుచున్నది. దుఃఖమే సుఖమను (భాంతి, అనాదిగా వచ్చి 

నది. కాసి డాసికంతము గలదు. దైవక్ళప లభించెనా 

(క్రాంతి నశించును. అందుచే మాననుండు మృతిపొందు 

లోవున (దన (థాంతినిం బోంగొట్టుకొని తరించుటకు యత్నిం 

యశ వివేకము... 
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753. గృహము, భార్య, సంతతి, ధనము - ఈనాలు 

గును గలిగినవా6డు ధన్యుండని లోకులు తలంచుచున్నారు. 

కాని యీ నాలుగును నాలుగుకోట్ల నమస్యల నుదయింపం 

జేసి మానవునికి. గావలసిన శాంతి సౌఖ్యములను కొతికి వేయు 

చున్నవి. ఒడలంతయు గాయములగునట్లు చిదుక గొట్టి, తిను 

మని యొక లడ్డునిచ్చిన చో నది రుచించుకెట్లు? గాయములు 

సలువుచు. వానివైన నీగలు ముసురుచు దుర్వానన కొట్టు 

చుండగా. దీపిలడ్డు తినుటలో సుఖమేమున్నది? ఇదియ్ 

నంసార సుఖము. దానిని సుఖవమునం దగునా? దానికై జీవి 

తము నాహుతిచేసి దుఃఖించుట తెలివా? చైవ ధర్మానుగుణ 

(వవ _ర్హనము రశీంపదా? 

781. వది నిజమైనను గాకున్నను, ఒకటి మాత్రము 

సర్వకాల స ర్వావస్థలలోను, నిరావేపణీయమైన పరమ 

సత్యము. అంతఃకరణ శుద్ధితో జీవితమును భగవానుని 

కా తాగ్రరృణముచేసి భక్తుంళై, నిరహంకారియెన, వ్యక్తి 

సఠించు (ప్రతి వేదమం[తము, సంకీర్తనము, నరణము భగ 

వానుండు విని, అంగీకరించి, దాని కత్యంత (ప్రాధాన్యమిచ్చి, 

వాని కనుకూల ఫలిశమిచ్చి కాపాడుట _ అనుభవై క వేద్య 

మయిన సత్యము. అట్టి భక్తునికి వలయు నదుపాయములు 

నమకళార్చుటలోను, భక్తునకెట్టి కష్టనష్టములు కలుగకుండ 

(జేయుటలోను, శాంతిసాఖ్యమయ చేవితము నను(గహించుట 
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లోను భగవాను నౌాదార్యము దయ, వేగము - సాటి లేనివి. 

ఇది యెవ్వండును మజువరాదు. మరచుటాత్శ పింనయ్ ! 

785. "అన్ని యునున్నమవి; వదువతనమే లోపించె” 

నను సామెతగలదు. మానవజీవిత మట్టిదే. దైవానుగ్రహము 

(బ్రహ్మజ్ఞానము గలుగుకే ఐదువతనము. అదిలేనిదే యెన్ని 
యున్నను, సర్వభారములు వహించి సుఖశాంతులిచ్చు భర్త 

"లేనటులే యగును, అన్నియు దుఃఖకారణములే యగును. 

వై ధవ్యము సుఖమా? ధనగ్భపాకాంచన వాహనసేవకా 

బృందములు, మజియు ననేకములై న భోగ(ద్రవ్యములు సమృ 

ద్ధాగా నుండవచ్చును గాన్సి భర్తలేని (బతుకు దీపములేని 

పాడుచీకటి కొంపవలె, సీరులేని సరస్సుమాదిరి, చినుకుంబడని 

మేఘమువల దుఃఖహెతువే యగును. అందుచే భ క్షుుడవో 

786. (పక్ళతి యంతయు భగవాను ననంత దివ్య 

శక్తి (పదర్శనము. కనపడున దంతయు నాభగవానుని 

రూపమే. ఈసంగతి నెజింగి పరమాత్మ నారాధించి (బతుకు 

వాండే (బతికియున్న వారిలో లెక్క, మిగిలిన వారందరు సజీవ 

శవములే. (ప్రకృతిలోని దివ్య(ప్రదర్శనములై న సూర్యచం[ద 

నక్షు(త్రాదులనుు పంచభూతములై న వాయుజలాగ్ని భూమ్యా 

'కాశములను స్తవ మొనర్చున వే వేదమం[త్రములు. ఆ మంత్ర 

పఠనముచే (| బకృ్ళతిశ కులు, చేవ తాన్వరూపములు దాల్చి, 

'కొర్యులకు సర్వవాంఛాసిద్ధులను సమకూర్చి నవి, అందు శే 
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హిందువులు నేటికిని, నదులకు సము(దములక్కు వృతుములకు 

౧బర్వతములక్సు శిలలక్రు శిల్పములకు, ఎండకు వానకు, నన్ని 

టికి నమన్క_రించి పూజించుచున్నారు. (ప్రకృతి దృశ్యములు 

చేనుని సామౌత్క_రింపంజేయును. 

787. సీ వెన్నో చేయుము; ఎంత ధనమో వ్యయిం 

ఫుము ఎందరి సాయనోా పెందుము -_ నీవెంత గింజుకొని 

నను, నీలోపములను, దుఃఖములను డేవ్రకుతప్ప మజెవ్యరును 

తీసివేయలేరు. ఎందుకితర (ప్రయత్న ములలో వృధా(శ్రము, 

కాలహారణము? కూర్పుండిన చోటనే కూర్చుండి, ఆవగింజంత 

(శమలేకుండగా భగవంతుని స్మరింప లేవా? అంతకంకు ఫల 

(ప్రదము, సుఖ(ప్రదమునగు కార్యక్రమ మింకొకటి లేదని నీకు 

సీవే కోటిసారులు చెప్పికొని నీ నస్సును కిట్టి భగవానుని 

పాడములనై (జెట్టి మహోల్లాన విలానములతో హాయిగా 

(|(బదుకుము. నీవు చేవుని ముద్దు బిడ్డ పగుదువు. 

7568. ఇహాలోక భోగముఅవ( డనుభవింపనరు (డు? 

(బహైువే_త్సి యొక్కండే వాని ననుభవించు సధికారము గల 

వాండు. ేహాదికము, కాంతాకాంచనములు, గృహారామా 

దులు, వస్తా/భరణాదిక ము, మార్పుగలవి; జీర్ణ మ్చులై, అద్భు 

శ్యము లగును. కనపడుట, కొలది కాలముంకుట, జీర్ణ ంచుట, 

కృశించుట, నశించుట _ (దవ్యలక్షణములు, ఎప్పుకుమారని 

వాండు దేవుండు. వస్తువుల లక్షణములను సరిగా గమనించి. 

వాని ననుభవింపవచ్చును. కాని యవి మనోని(గహోమును, 
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శానమును నాశనమొనర్చు లశ్షణములుగ లవి, పరిపూర్థ ర 

జ్ఞానసిద్ధి సిద్దిగాంచి, పర మాతే సావా ఈ్మా_రముహొంది, చెక్కు 

చెదరని స్టరోమనస్కు_ండు వస్తువుల నిశ్చిత లశుణము'లెరిగి 

అనుభవింప వచ్చును. అట్టి అనుభవముచే నాతడు చలిం 

పండు. అవి నశించినవుడు. విచారింప(డు. కామినీకాంచ 

నాదిక మనుభవించుటకు బ్రహ్మ వే త్తయె అధు. కాని 

లోకము తద్విరుద్ధమై, దుఃఖ హేతువగుచున్నది, 

789. “అన్నము తి' టినిగాని యింకను ఆకలి వేయు 

చున్నది.” అనగా నర్ధ మేమి? తిన్నది చాలదని సుష్టముక దా. 

అటులే “భగవంతుని ధ్యానించుచున్నాను, జపధ్యానార్చన 

ములు చేయుచున్నాను, గాని యింకను గొన్ని బాధలు 

పోకుండ మిగిలియున్నవి.” అనగా సీవుచేసిన జపధ్యానములు, 

సీఛ క్తి చాలదని యర్థము. సీవింకను సీజపధ్యాన భ కులను 

తీవ్ర మొనర్చవలెను; జపాదిక మెన్నండును మానరాదు. 

చేను చాల కాలమునుండి విశేష జపముచేసితినను నహాం 

భావము గర్భము నెన్న(డు మనస్సులో (జేరనీయరాదు. 

నేనెంత, నాజపమెంతయని నిజముగా నమ్మి వినయముతో 

ఛజించుచున్న చో భగవత్క_.ుప కలుగును. నాజపము 

బవాలచాయను భవమెన్న ౭కు కలుగనీయరాదు. 

7900. చేవుడు శివీంపం బూసనినవు డెవంజేమి చేయం 

గలదు? "తం(డీ! రవీంపుమొని యేడ్చుటయే మహాయజై 
॥ ॥; 

క్ష ఇ శర. మన కిదివరకు జన్మములలోని పాపము లెన్నియో 
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మిగిలియుండి బాధించుచుండ వచ్చును. అవసరము లేనిదే 

చేవుండు శిక్షనీయండు. చేనుని స్మరించి, కన్నీటితో నాతని 

పాదములు కడిగిన చో నింకనున్న పాతకములు నశించును. 

వడ్చే జపము; ఏడ్చే ధ్యానము; ఏడ్చే పూజ; దానితో 

(బాపవమెళనమై దైవకృప కలుగును. 

791. ఆరోగ్యమున్న చో (గోర్కె_ల్కు భోగాభిలా 

పులు తలలెత్తును. అహంకారము పెరుగును. _పాపబుద్ది 

అేశెత్తును; మానవుడు (భష్టుండగును. అనారోగ్యము కలి 

గెన్యా తాత్క_లిక వైరాగ్యము, భగవంతుని రశీంప్రమని 

ముక్కు_లిడుట్క పొగరుబోతు తనము తగ్గుట; అహంకార 

దోషములు సడలుట జరుగును. ఏది మంచిది? ఆనారోగ న్ట్మే 

మంచిది. కాని ఆరోగ్యము, దైవభక్తి వైరాగ్యము కలిసి 

యుండుట (శేవ్యతరముకాదా? ముందేమేలొ_నుట, తెల్సివెన 

వాని లక్షణము. 

792. చేహమెన్నో బాధలకు మూలము; లోకములో 

(బుతుశెన్నో దుఃఖములకు గారణము; భగవానుంజెందు కెట్లు 

వెళ్లెను? దుఃఖముల ననుభవించుచు జీవితములను గడువుమని 

యెందు శేర్చాటు చేసెను? బాధించి భక్తులనుజేయుట కని 

వేదాంతులు చెప్పుదురు.భగ వంతుండు చాధింపకుండ భక్కులను 

చేయలేండా? అది భగవద్విలాసమందురు? భగవంతుండట్టి 

విలానము నెందుకుం గోరినాండు? ఈ తర్క_మంతేయు వ్యర్ణ 

మెనది, చీకటిలో. దడవులాడుచు ఖిన్ను (డై నవాండు చీకటి 
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యెందుకున్న దియని (ప్రశ్నించును? చీకటిలోనుండగా సమా 

థానము దొరకదు; కాంతివచ్చిన వెనుక (ప్రశ్నయే అవసర 

ముండదు. అనగా మనము భగవంతు నాశ్రయించి జాన 

జ్యోతిని నంపాదించినచో, జీకటి, బాధలు దుఃఖములు, 

నన్నియు నద్భశ్యములగును. 

793. _ వుట్టించి, పుట్టకుండ (శేసికొను మార్లము చెప్పిన 

భగవానుని గుర్తింప లేకున్నాము. పుట్టుట, మరణించుట, 

మరల. పుట్టుక, మృతి లేకుండ శజేసికొమ్మును నూచన లే. 

జన్మించి జన్ధరాహిత్యము నార్జి ంచుటశే నర్భ(ప్రాణులు తహ 

తహాొలాడుచున్న వి; వలన జన్మించుట దుఃఖము; జన్మరాహి 

త్యము సుఖము. నీనపహాజ స్వరూప మాతు; ఆత్మకు శాళ్వ 

తత్వము, అవ్యయానందము నహాజ లత్షణములు. అందుచే 

లోనున్న ఆత్మప్రబోదనము వలన నే అట్టి శాశ (త జీవిత 

స్టిరానందములను (పతి(ప్రాణియు న(ప్రయత్నముగా, (గోరు 

చున్నది. "మానవుడా! చావులేని (బ్రహ్మజ్ఞానము నార్జిం 

ఫుము; (పయత్నింపవా? ఎన్ని జనము లె త్తినను దుఃఖమే 

సిభాగ్య మగును. 

794. అందరలో, నన్ని టిలో భగవానుని, జూచుట 

చేర్చికొనవ లెను. భార్యలో, బిడ్డలలో, బంధుమి[త శతృవు 

లలో, పశుపమ్యూదులలో, వృతులతాదులలో, [కిమికీటకాదు 

లలో భూమిజలాగ్ని వాయ్యాకాశములలో వాసుబేవుండున్నా 

ఇడి, గీతావాక్యము,, ఇది త్నీవవాగు' సాధనచేసి “వాసుదేవ 
, | 
క్! Ea 7 " 
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న్సర్యమితి” యను సత్యమును దర్శింపవలెను. ఇదియొక 
దివ్యసాధన; తరించుట కిది చాలును. 

795. _నడినము[దములో రం[ధములు గలిగి నీరు 
లోపలంజేరు పడవలో మానవులు పయనించుచున్నారు. వైన 

(దుపాను గాలులు, వక్షణములో నై నను పడవ మునుంగ 

వచ్చును. ఇహాలోక మాన వజీవితమట్టి దే, పడవ దిగి బయ 

టకు రాలేము. నీటితో నిండుచు (దుపానుగాలి కూగిన 

లాడుచున్న పడవ మునుగక తప్పదు. రతుణోపాయమే 

మున్నది? చిల్లులు లేని, తుపాను గాలికి €(జెక్కు_చెదరని బల 

మైన పెద్దనౌక వచ్చి మనలనందుంజేర్చి, తీసికొనిపోయి 

ఒడ్డున దింపంగలదు. ఆపెద్ద నౌకయే గుకువులేక (బ్రహ్మా 

వేత్త. సురక్షణోపాయ మనుభవపూర్వకముగా నెణింగిన 

వాందే (బహ వేత్త. గురుక్ళపవలన దై వకృప లభించును. 

దై వకృపవలన ౧బడవలోని చిల్లులు మూయంబడును. తుపాను 

మారి మలయానిల మగును. (ప్రమాదములు తొలగి 

(పయాణము సుఖముగా జరిగి భఛభగవానుం డను నొడ్డును 

'జేరంగబ్లుదుము. 

796. చేన్రనారాధించు కెంత సేఫు? ేవ్చండు దర్శన 

మిచ్చి పలుకరించు వజకును. అది సులభమైనదా? చిత్త 

శుద్ధి, నమ్మకము గలవాని కతిసులభమైనది. కల్మవచిత్తునకు 

(గోటి జన్గ్మములె ర్తినను చేన్రుడు పలుకండు. వానికి దేవుని 

దర్శనము సాధ్యపడదు. "దేవుండున్నాండు; అత్యంత సన్ని 
Peal 
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హితుండై యున్నాండు. మన నర్వమునకు -దేవ్రండు సావీ'యీ. 

మన ఆలోచనలు, మాటలు, చేతలు, [గహించి, విని, 

చూచును. నిరహాంకారిమై, పవిత్రహృదయముతో చేవుని 
(విలిచినచో జవాబు తప్పక లభించును; దీనికి. గోటిమంది 

భ కుల సాత్యుములున్న వి. నమ్మి యత్నించి చూడు. 

797. ఫుణ్యము వలన నుఖము; పాపము వలన 

దుఃఖము వచ్చును. పుణ్యమనగా భగవానుం డంగీకరించు 

రీతిగా (బతుకుట; పాసమనంగా భగవాను నాదేశములై న 

ధరస్తుములకు విరుద్ధముగా వర్తించుట. ఫుణ్యపాప నాంకర్యము 

వలన సుఖదుఃఖములు కలుగుచుండును. అఖండపుణ్యమఖండ 

సుఖమిచ్చును; అనంతపాప మనంత దు దుఃఖమిచ్చును. నకల 

ఫుణ్యకరలలో దై వారాధన ము త్రము ఫుణ్యాము, నిర్విరామ 

దై వారాధనము, నిర్విరామానందమిచ్చును; శాంతి నిచ్చును; 

ముక్తి నిచ్చును. చేనుని మజువకుండ భజించుట శేమి 

కష ష్టమున్నది. అభ్యాస లోపమే కారణము. 

798. నిజమైన భక్షుడనగా దేవుని సర్వ(త్క నర్వ 

కాలములలో (జూచువా౭డే. అన్ని వేళల భగవానుండు నన్ను 

జూచుచుండంగా నేను తెప్పుపని చేయు కెటుల సాధ్యమగును? 

ప్పుచేయనిదే పాపమెట్లు నం[క్రమించును? అందుచే భక్షు 
(డనగా బరిపూరక్ష వుణ్యవురుషుడ్కు పాపలేశమును లేని 
వాండు. కొంతభ క్రి లోపమున్న చో, (బాపములకు 6దానుం 

“డున: వానికి (గొంత దుఃఖము, శిత తప్పదు. నిజముగా 
'భగ్గవన్మహిద్లు నెజింగినచో, భగవాను నా(శ్రయించియు 
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దుఃఖమి౦క ననుభవించుట విరుద్ద ఏహయము. అనగా పూర్ణ ' 

భ కుని కెన్నండు దుఃఖముండదు. 

799. మనస్సును నిరులా నంద (ప కాంతి సాఖ్య 

ములలో నిండియుండునట్లు చేసికొను నుపాయ మున్నదా? 
"డవ్రుండున్నా (డు; మనలో నున్నాండు నర్వ(త్ర నిండి 

యున్నా౭డు; ఆ(శ్రితమందారుండు. భక్తితో యగీర్తించు వారికి 
సర్వతో ముఖ సంపూర్షవాంభాసిద్ధినిచ్చి, రథ్సీంచు. ననిర్భచ 

నీయకృపామృత సాగరుడు భగవానుడు. ఆయన నిత్య 

సంపూర్ణ రతణము నాకున్నది.” అని పరమ విశ్వాసములో 

జీవించువాని శేలోపములు, బాధలు నుండవు. వానికెట్టి 
కాలుమ్యమంటదు. వాని మనస్సు పవి|తేమె ఆనంద ముది 

తమ్ (పకావీంచును. 

800. *“రామరామ' యని నిత్యము జపీంచువానితో 

"దే వేంద్రుండు పోల్చందగండు, అనగా భగవన్నహిమ నెరింగిన 

వాడే అట్టి నిరవధిక సృరణము చవేయంగలండు. అ నేక 

జన్మము లె త్రీ యెన్నో దుఃఖములనుభవించి, నేటి కావ్య క్షి 

చై వానుగపహా పా(త్రుడైనా (డన్నమాట, నిరంతర భగవ 

న్నామ సంన్యుర ణాతిరేకమున నొడలు మరచి, నమాధి 

గతుండై, అవ్యయాసంద మనుభవించు భ క్తునితో సాటియగు 

వాంచెవ్వండును లేండు. (శమన్వల్పము; ఫలమనంతేము. నకల 
నత్క_ ర్థానుషఫ్రైన ఫలితములం దిమిడియుండి భక్తుని భగ 

వగ్వేల్యునింగా (జేయును. 
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£01. క్షక్షషయోగః మనా రను నేనుగాబు భగ 

వాను ౫ నుసి వెలిని కానుకే. వ కోడ్మెయు "లేకండ, గర 

లా పేన్షు విడిచి. భగవంతునిపై భాకముంచి, కరగ్హచేయుకే 

క యూాముగా (జెబ్వుదురు. దది నత్యము కాదు. కర 

అరగ క్యా క విడిచిపెట్టుట ల సన్యాస 

కము" గాని మన కెట్టి జయ ₹ "లేదని వచైవుచుండ6గా 

శస. (కీయుటకు మానుటిక (౫ ర్హృృత్యమేది? చేయుట, 

మానుట టె వగోడితెము. ఆర్టనుండు యుద్ధము చేయనని 

శాం ఓవముూ (కింవ భార వేసినాలకు. యుద్ధము మానుట తెన 

ఫ్లీతింగోం ఒదియని తలంచినాయు. “మానుటకు నివెవండవు; 

తీణయుము గాండీవము. య దము చేయుమని కృష్ణ భగ 

పానుకు పలికి, తొనే యుద్ధ ములోనికి దిగుట నమంజసనము 

కాదని, అపునుని నిమి త్తి మాతునిగాంబెట్టి సర్వము నడవినాండు. 

603. పుంమాత్చా నన్నిటిలో నన్ని వేళల (జూచు 

వభ్యానము వలన మాసవంకు జ్ఞాని యగును. కాని "దేహెం 

[ది న: మనోబుద్ధ్యవాంకారము లజ్ఞానజములై , నేనొక వ్నేరెన 

(ప్ర న్యేశవ్య క్రినని (భాంతిని జనింపంకేయును. ఇదియే నకల 

. దశఖములకం గార ణము. అభ్యాసయోగమువచే. (నుతి వాక్య 

i ములు నమ్మి, కనపడు సర్వములో (బరమాత్శ చైతన్య 

. కలను చిలకించి భక్తితో నారాధించు వానికి గగొంతకాలము 
" hn 
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నకు బూర్ష్మ భ క్రి యోగముచే నంతయు (బర మాత్మయేయని 
గోచరించి ము కుడగును. 

803. చావును జయించుకు మానన్రలకు దుఃఖమును 

జయించు మార్లము. బావను జయించుట కుపాయమున్నది. 

బాన్రను జయించుటకు మానన్ఫండు తాను న్భయముగాజచ్చి 

పోవలెను; అనగా నాల్యహత్య కాదు, యముడు మన 

యొద్దకు రాకముందే మనకు మనమే యముంటై, మన 

హాము నెడ నభిమానమును పూర్తిగా విడిచి పెట్టవ లెను. 

మనము తృణీకరించిన బేహమును యముండు తీసికొనవ లెను. 
యముడు చేయుపనిని మనమే చేయవలెను. ' దీనికొకశు 

మార్గము. దేహము దుఃఖాలయము; పోయితీరును చేహ 

మును నమ్మూటమాని బేవుని నమ్ము. బేవుని నమ్మిన చో 

డచేహాదుఃఖములు లేకుండంజేయ ను. జేపామును నమ్ముట, 

అభిమాన మమ కార ములు వెట్టుకొనుటమాని, యీశ్వ రారా 

ఛనములో దాని నుపయోగించి తరింపవలెను. పోవుట తప్పని 

నరియెన దానికి లేసి విలువక టి, ఉండునని తలంచి యేడ్వ రాదు. 

804. 1బతుకుట మంచిదా, మరణము మంచిదా? 

అర్హిము తెలియకుండ (బదుకుటయు, అర్ధము తెలియకుండ 

మరణించుటయు రెండును దుఃఖ హేతువులే. (బతుకుటవలన 

సుఖము లభించునని (సతి(నాణి తలంచుచున్నాండు. కాని 

సుఖముగా నున్నదా? దుర్భరదుఃఖములు తటస్థించుచున్న వి. 

చేసాము దాని పోషణ (ద్రవ్యసంపాదనము, భోగవిలానము 
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లకై యత్నములు సుఖము నిచ్చుటకు బదులుగా ననా 

రోగ వము, లేమి, కామ[కోధాదులు, అవమానములు, శ(త్రు' 

త్వములు - మున్నగు కోటి అడ్డంకులు వచ్చి సుఖ లేశము 

"లేకుండంజేయును. మరణము మరణకాల యాతన దుఃఖము. 

తరువాత నేమగునో తెలియదు. వీని రహాన్య మెజింగి దుఃఖ 

నివారణముచేసికొని మజియు జీవితమును గడపు టవనరము. 

805. యావనావస్థలో (గాంతాక నక సోాహావశు లె 

చేహాభోగములకె ఏగ౭బడుటలో (గొంత అర్హమున్నది. 

యౌవనము సడలిన వెనుక, చేహ పటుత్వము దిగజారి, 

రోగబాధల నెదుక్కొని కష్టము లనుభవించు నపుజై నను, 

-జేహాభిమానమును తగ్గించికొని దైవారాధన దిత్సపూన 

వలదా? ఇదియెవసికి వాండు చూచికొని, తనకురాంబోను 

దుకి స్టికిని (గహించి, పర మౌర్థ సాధనమునకు. 'బూనుకొను 

టవసరముకాదా? బంధుమి(తులు, ధనగారవములు కాపాడ 

(జాలను,. గతములోంజేసిన దోషములకు కుమాభికు వేడికొని 

చేనుని పాదములు పట్టుకొని తరింపవలదా? ఈ[ ప్రయత్న మెంత 

త్వరగా (జేసిన నంత మంచిదికాదా? 

806. మనస్సు మానవ(ద్రోహి; భగవద్ధ్యాన దృష్టి 

కలుగకుండంజేస్తి ఒకవేళ కలిగిన చో నిలువకుండ౯వేసి, చంచ 

లములై న భోగములనై కీడ్చుకొనిపోయి బాధించును. పవి(త్ర 
"భావములను గప్పి వేసి తుణిక ఏిలానవీధులకు లాగుకొని 

తను? ప్రతి. మొనవుండు తనకు (ద్రోహ మొనర్చు 

' (. 
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మనస్సును ని[గహిం చికొని, దై వధర్శమార్లముల (బట్టింప 

వలెను. దీని కంతర్భుఖుండై. ఆత్నావలోకనము సాధించి, 

మనస్సు నా పరమాళ్శశె నిలిపి ధ్యానించుట. వలన మనో 

మాలిన్య చాంచల్య ములు నవించును. 

807. “ఒరే మానన్ఫండా? నేను సీ హృదయమందిర 

మందును మజియు నకల మందును నిరంతరము నిండి 

యున్నాను. నిన్ను నృజించుకు కాక అనుకుణము నీజీవిత 

నర్వ కార్యములను నడఫుచున్నాను. నేను నిన్నాకకే చేయు 

మంటిని. నన్ను ముందర మనక్ముద్ధితో నమ్ము. నీకెన్నండు 

చేతోపమును లేకుండంజూచి, శాశతర క్షణ మిత్తును. ఎందుకు 

నేను చెప్పినపని చేయక విలపింతవు? నేను చెప్పినది "పెద్ద 

పనియా? ఇంకెవ రున్నారు నిన్ను ౧గాపాడుటకు ? ఇంక 

సీ కెలివి చాలునులే. నన్ను నమ్మి సుభించు” మని చేవుని 
మాటలు వఏనువారికి నిత్యము చెవులలో వినంబకుచునే 

యుండును, 

808. మనస్సు నిర్ణల శాంతితో నానంద ము[దితమై 

యుంచుకొను నుపాయమున్నదా? ఉన్నది. చలించు వస్తు 
వుల్నవై మనస్సు నుంచినచో నాచలించు లశణమే మనస్సుకు 

నం(క్రమించును. ఎన్నడు చలింపక, పరిపూర్ణానంద శాంతా 

నంద సమ్మృద్ధవముగు పరమాత్థుపై 6శేందద్రీకరించినచో నాపర 
మాళ్శ లక్షణము లే మనస్సునకు నం[క్రమించి, నిశ్చలమగును. 

చలనలీలము గలిగి, అడ్భశ్యములై మోసగించి, విలపింపం 
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జేయు చేహాభోగాడది (ద్రవ్యముల పై మనస్సును శేందద్రీకరించిన 
కారణమున లోకము శోకపహాతమెనది. 

809. నీ కెన్నండు లోటులేని, దుఃఖింపవలసిన అవ 

నరములేని, పరిపూర్ణానంద మయమైన మహోేచ్చస్థికి కావ 

లెనా? ఇదిగో! తీసికొమ్ము. చిత్తము శుద్ధి చేసికొనుము; విన 

యము భక్తి, భయము, (కద్ధ; విశ్వాసము నిని పంచ లక్ష 

ణాత్భృక మైన అద్భుత (ప్రక్రియ. పనిని చి త్తములోః జేర్చి, 

ఆచిత్తమును చేవుని పాదపద్దుముల క౦కితమిమ్బు! అం తే, 
నేవి. లభించునో లెక్క వెట్టుకొనుము; ఎడ తెగని శాంతి, 

సౌఖ్యము, అమ _ర్యత్వము, (పకృతివె శాసించు నధికారము, 

ముక్తి - ఈ పంచలక్షణములు నీకుం గలుగును. అనగా, 

దేవని లక్షణములు నీవగును. ఇంక నీకు లోచుక్క_డ? 

810. పరమేశ రాను(గహామను  మందమలయా 

నిలము హోయినిచ్చు రీతిగా గెల్ల ప్పుడును వీచుచునే యున్నది. 
అజ్ఞానము, అవాంకారము, చేహాభిమానము ననుగవాశుములు 

బిగించికొని గదిలో గూర్చుండి, గాలి తగులుట లేదని 

దుఃఖించుచున్నా వు. సీపవి(త్రే విశ్వాన నంభరితమగు హృదయ 

మను గవాత్సమును తెరచి, భక్తి యుక్తుడవె కరార్పుండి 

నచో చల్లని పిల్లవా యువ్రులు సౌఖ్య మోయ లవు. అజ్ఞానా 

చ్చాదనమును తొలగించి గాలిలోనికి రానిచ్చినచో నీ కమి 

,క్పోల్లాసము. కలుగును. ఛగవానుండే మలయానిలము; నీవు 

నీక్ళాద్ధయ. కవ్హాటములుు ,తెంచుటయే చేయవలసిన పని; 
0 1 
ర్ి 

a mm 11 
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వెంటనే యీాశగరాను(గవా మను వాయువులోపల 6(బవే 

నీంచి అఖండానంద మిచ్చును. 

811. ఆరోగ్యమిచ్చినా, ఆనందమిచ్చినా, చిత్త 

శాంతి నిచ్చినా, చెక్కుచెదరని ధ్రైర్యమిచ్చినా, వదుఃఖములు 

"లేకుండంజేసినా, జ్ఞాన ప్రకాశమునిచ్చినా, యెప్పటికప్పుడు 

జీవితములో నానుకూల్యము కలుగంజేసి యెట్టి ఒడిదుడుకులు 

లేకుండణశేసిన్సా ఒక్క పరమేశ్వరునికే సాధ్యమగును గాని 
యితరు 'లెవ్వరికి నిట్టి శక్తి లేదు. అందుచే 6బర మేశ్వరు 

నారాధించుట తప్ప గత్యంతర మేమిోలేదు. కాని యిది 

చాల గొప్ప కార్యము, అఖండ భాగ్యము. భగవంతుని 

భక్తితో నారాధించుటవలన (గలుగు మహాడృష్థ భాగ్యము 

పట్టుట్క (ప్రపంచమునంతను నేలు సార్వభౌముని రత్న కీరీట 

ముల కంకు గొపుది. ఇది తెలిసికొని ఆచరించుకు నకల 

మానవుల క_రృవ్యము. 

812, చర్భ చత్వువులకు గనపడున వన్నియు, (గాల 
వశములై, వెరుగుట్క వ్నీణించుట, కృశించుట, నశించుట, 
అద్భశ్యములగుట యను లతణవసులు గలవి బాహ్యా వస్తువు 
లన్నిటిని వై తన్యమిచ్చి, నిలుపుశ క్తి చర్భ్ముచకువులకు గోచ 
రింపని అఖండాత్శ వక్తి, పంచభూ తాత్చక (పపంచ దృశ్యము 

లన్నియు నిలకడగలవని నమ్మి, జీవులు మోనవోయి, దుఃఖము 

లనుభవించుమున్నారు. వస్తువుల ఉనికికి మార్పులకు 6గార 

ణమ్రై యెన్నండు మార్పు లేని పరమాత్మ దివ్య తేజస్సు నంత 
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ర్త ఎపీలో (దిలకించి, జ్ఞానభ క్రి యోగాభ్యానములచే మాన 

వులు తరింపవచ్చును. 

818. మనము కర్శృత్వములేని నిమిత్తమాతుల 
మైన ఉపకరణముల మనునది నత్యము. అర్జును డంతటి 

పేరుండ్సే “నిమి_త్తమ్మాత్రమ్భవ” యని కృష్ణ[ప్రభువు పలికి 
నాండు. అందుచే మనము భక్తితో భగవంతు నారాధించు 
టకును క్రర్తలము గాము. భగవంతుడే దయకలిగి కొందరచే 

(దన నరణము చేయించును. అనణా నర్భము మనము 

భగవద్ధ్యానము చేయుచున్నామనంగా, నదివర కే భగవత్క స 
కలిగిన దన్నమాట. భగవంతుని నరించుచున్నా వా? స్ద్రి 

మహాభాగ్యము; నకల శుభములు సుఖములు నీకు లభిం 

చును. ఇంక బెంగలు "దేనికొజకు? నీవ మాచికొనవలసినది, 

సీకు భగవద్ధ్యానము చేయవలెనను కోరిక పుట్టి, చేయుచుంటివా 
లేదా యనునచే. భగవంతుని న్మరించుచున్నావా? ఇ్రంకసీకు 

(ల సర్వసమస్యలు పరిష్కరింపంబడిన వన్నమాశే ఎంత 
అద్భృషస్టవంతుండను | 

8:4. చీర ఒకటి కొనుటకై శ్రీలు బజారుశేగి వీల 
నన్ని దుకాణములు తిరిగి పెక్కురకములు తిరుగ వేసి ఒకటి 
కొని యింటికి వచ్చిరి. ఇంటివద్ద దానిని మరల ంబరిశీలించి, 
నచ్చ లేదని భిన్ను లై కళూర్చుందురు. ఎన్ని చీర లీజన్హములో 
లగట్టిరో! ఇంక నెన్ని కట్టవలెనో! ఎవడు కాంత ధరించిన 
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తొొలగించిననే యానందించును. వస్త్ర వ్యానెరాహాము, 

“దేహ వ్యామోహమును దిగ[దొక్కి వేసినది! ఇది నేటి 

నాగరకత |! 

815. కాంతాొకాంతును జయించు కోరిక గలవారు 

కొన్ని విహయములు మనస్సులో నుంచుకొనవ అను. నఖ్సన్ఖు 

పర్యంతేము నాక వాసినుల సౌందర్యమును మించు కాంత 

ల-దర చేహాములు మట్టిలో (గలసిపోయిను. వారి ముఖ 

సౌందర్యము, చెక్కిళ్ళ సొగసు, పెదవుల అందము _స్తన 

గాంభీర్యము పిరుదుల దృథఢత్వము చూపుల విన్నాణము, 

అధోభాగముల మెజఫు, - అన్నియు (గొలదికాలము వీజ్బం 

భించి, వాడి, నలిగి కృశించి చచ్చి బూడిదపాలై నవి! ఎన్ని 

కోట్లు కాంతలు, కాంతాడాసులు _ వీరీ! మట్టి మిగిలినది. 

మట్టిని (పేమింతురా ! 

816. అన్నిటిలో చేవుని జూచుట నేర్చికొనవ లెను. 

నరషవ్యాపియె, అద్వితీయమగు పరమాత్మయే యీకై క 

సత్యము, సత్పి దార్హ మును, నకల వస్తువులు జీవులు జడములు 

పర మాళ్శ్ళునుండికాక మజెచ్చట నుండియురాను; మజొకటి 

పరమా త్యేతరము లేదుకడా! అటులే యొది జరిగినను పర 

మాతు సంకల్ప (పభావమే. అన్యసంకల్పమనునది లేనే 

చేదు. కావున నీవేది చూచినను, లోకముళో నేది జరిగినను 

పరమాళ్శ శక్తియని వెంటనే గు ర్తింపవలెను. కాని స్వ్ర 

చనూచువానిలో స్ నున్నావు. నిన్ను ఏవే పరిశీలించికో! 
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స్వా పరమౌత్చ శక్రి వే! సత్యము! భయపడకు! ఇంకొక 

'కేదియు లేదుగా! నిశ్చల మనస్సుతో (దెలిసికో! తెలిసి 

కొనుట, తరించుట నొక్కు! 

817. జన్ధుజరా మృత్యురోగ దుఃఖములకు మందు, 

సవిత నిశ్చయముతో (బర మేశ్వరారాధనము చేయుశు, 

దేహమనోవాంఛలు, కామ[కోధాదులు విడిచిపెట్టుట మనకు 

సాధ్యముకాని పని, ఈ దోషములను నృజించిన పర మేళ్వ 
రుండే వానిని 6దొలగింపవ లను. స్వు పర మాత్శును ధ్యానిం 

చుట మానక్కు అవి నెమ్మదిగా (దప్పుకొనును. వానికిని 
మందు భగ వన్భ్యానమే. వ్ కోర్కెలు కలిగినను వానితో. 

గలహామునకు దిగకుము. "కృన్ణ(ప్రభా! ఇవి నాపై కివచ్చి 

పడుచున్నవి. దయతో. జూడు"మని కృష్ణ్యప్రభువు కొస్ప 
చెప్పు సే. కర్టప్ట్య్య్రపభువు వానివె పు చూచెనా అవి నశించును. 

నివ) పిలిచిన చో (గృప్ష్య్యపభువు తపక చూచును. 

818. భగవంతు నారాధించినచో బాధలన్ని యు 

బోవునా+ కొన్నిపోయి కొన్ని మిగులునా? అన్ని పాపఫలి 

తము లనుభవింప నవనరము లేకుండ. బోంగొట్టుకొన వీలు 

న్నదా? (ప్రారబ్దము లవశ్యమును భో కృవ్యములని వాడుక 

కలదు. నిప్పులో ంబడవేసిన కక్లైలన్ని యు ఛన్టుమగును, 
ఛగవత్సంకీర్తన మను నగ్నిజ్యాలలో నెట్టి ఘోరపాపము 

కికను భసమగును. ' ఇందు సంశయమునకు౯" దాను లేదు. 
తట్టుగాక్ళ గొన్ని మిగిలిన చో జేన్చని భక్తికి లోపమగును. 
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కాని మనభ'కి చాలకో మిగుల వచ్చును; పరిశుద్ధ నంపూర్ల 
భ క్రియున్న చో నకలపాప దహనమగును. 

819. దీపముండంగా 6జీకటిలో ౧దడవులాడు దుస్థితి 
నేల యనుభవింపవలెను? చేవు+ డుండగా నేలేశ మాత్ర 
దుఃఖము నేల వెొందవలెను? చేను దుఃఖము నొక చోట 
నుండవు. చేవుని సీవు సరించుమున్నను దుఃఖము మిగిలి 
యున్నదా? అనగా భగవానుని మహిమను సీవు నరిగా 
గుర్తింపని దురల్బమైన భక్తండ వన్నమాట. టబేశ్రండనంగా 
నర్వసమ(గ శుభమూ ర్తి. సీవుచి _త్రశుద్ధికలిగి, “హా భగ 

వాన్! సర్వలోకైక శరణ్యా! అనంత కృపానిధీ!” యని 
న్మరించిన చో, సర్వ సౌఖ్యములిచ్చి కాపాడుట, [పబల వేగ 

ముతో జరిగివోవును. అట్టి సాధనచేసి, ఫలితములంజూచి 

ఆశ్చర్యపడుదును. 

820. సృష్టి వై చిత్రము నవలోకించిన చో, నాశ్చర్య 
మంది తన్దైాయత్వమును గాంతుము. భూమిలో భూమివై, 

నాకనమున, సాగరములందు, ౧బర్వతిముల యందు నెన్ని రక్ష 

ములైన జీవులు, వృతవువఎ ఫలాదులు, లెక్క లేనన్ని 

రంగులు పరివుళములు, సొగసులు. _. మానవులు కొలంది 

కావలనే చూడంగలవ, లోకము లనంతములు, జీను లనంత 

ములు నృష్టియు ననంతము; అంతయు నెవండును దర్శింప 

జాలము, ఈయనంత దివ్య(ప్రదర్శనములో మానవ్రుడొక 

నలుసు, అందుశే, "ఆశ్చర్యవత్సశ్యతి” గీతలో జెప్పినాడు. 
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కాని నలుసై నను మానవునికి నక్యానత్యములను వి వేకించు 

జానము కలదు. అందుచే నత్యమును దర్శించి తరించు నన 
ల 

కాళ భాగ్యము మానవున కున్నది. 

821. మార్చులకులోనై నలిగివోవుచు మార్పు లేని 

స్టికినంది సుఖింపవ లెనని మోనవుండు గోరుచున్నాండు. కోరిక 

చాలదు. దానిని సాధించు నుపాయము కనుగొని జీవితములో 

దాని నాచరింపవలెను. ఉపాయమున్నను, సాధనచేయుట 

యును జాలదు. సాధనసిద్ధి పొందువరకుంజేయు దీక్ష కావ లెను. 

అపుడు మార్పులకు లోనై దుణించు మానవుండు మార్పు 

చేని దై వత్వమును. నిత్యత్వమును, స్టిరానందమును గాంచును. 

భక్తుడు జ్ఞానియు మాటలతో మ్యాతమే నంతసింపని 

ధీరులై కిగయాపరులు కావలెను, 

822, మన కన్నిరకములై న సమస్యలను పెట్టిన 

వాడు భగవానుడే యగుటయు, భగవానుడే వానిని నున 

కనుకూలముగా 6బరిహ్క_రింప సమర్జుడగుటయ్సు వానిని 

"దేవునికి అర్పించి "దయతో ంబరిష్కరించి రశీంపుమ”ని 

(్రార్థిదుకే సుఖము; మనమే పరిష్కరింపం బూనుటలో 
సంతాపము తప్పదు. సర్యసమన్య లను భగవానున కర్పించు 

sis భ కులుకూడ (గొన్నిటి నపహాంకారదూవి. 

తుల, చేవుని కర్పించుట మజచి, తామే పరిష్క_రింపంబూని 

ముఖభాజను లగుచున్నారు. ఏది వచ్చినా వెంటనే, “భగ 

“వాన్! ఇది పరిస శారించి నన్ను దయతో (జూడుమ”ను 
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'నభ్యాసము మటువకుండ, మనతో చేకమై జరుగుట వలన 

భగవానుడు తృణ(ప్రాయముగా వానిని మనకు శుభము, 

శాంతి సౌఖ్యము కలుగురీతిగా బరిష్మ_రింపం గలడు. ఈ 

సాధన ఒక్క_కు మానవుని ముక్తు నొనర్పుటలో సంశ 

యము లేదు. 

823. పొంగిపొరలు నదీపవాహ మాగక (పవ 

పించు రీతిగా మనస్సు చేవుని పాదములవైక్సి క్షణమైన 

మానకుండ (([బవహించి, మరలకుండు నభ్యానముచేసి, మాన 

వుడు కృతొర్దుడు కావలెను, _ అట్టివానిదరి కనుజ్ఞ లేనిదే 

యముడు నమిోవీంపండు, దుఃఖములు, ఆపదలు వానికి (“లు 

గవ్వ; ఆతని హృదయ మానందశాంతి నిలయమగును. చేన్రుని 

దివ్య లక్షణము లాతనికి నం(క్రమించును. ఇంగేవి కావలెను? 

అభ్యసించి ఫలితములు చూడు. 

824. ఈశ్వరనంకల్పము లేనిదే యేదియు జరుగదు, 

గడ్డిపరక కదలదు; వాయువు వీచదు; అగ్ని కాలదు; సూర్యు 

(సుదయింప(డు; ఈనంగతి తెలిసికొని, భగవాను నా(శయించి, 

జీవితనర్వన్వ మర్చించి కూర్పుండుము. ఎన్ని విచి. తములు 

జరుగునో నీవు లెక్కింపలేవు. అదియే తపస్సు; జపము; 

హోమము, యజ్ఞము భక్తి జ్ఞానము నన్నియు నదియె. 

అన్ని యునిచ్చు వా డిశ్వరుండుండంగా నన్యుల నా[శయించు 

"కేమి (పారజబ్బము ? 
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895. జరుగవలసిన దొక్క_కేయున్నది. కాల వేగ 

మును మించిన వేగముతో నిశ్చల (ప్రమాణబుద్ధితో, 

నోర్పుతో, వినయముతో, అనవరత భగపద్ద్యానము చేయుట 

నేర్చికొనుము. తక్కి_నవేమి యెప్పుడెట్లు జరుగునను చింత 

పెట్టుకొ నకుము. కాలమును వ్యర్థ మొనర్పుకుము. కాలు 

డనలా యముడు. కాలుని జయించుటకు. గాలవేగమును 

మించిన వేగముతో భగవద్ధ్యాన సాధనచేయుము. భగ 

వానుండై న శివుడు నీయొద్ద ఇసార్పుండంగా యముందెట్లు 

వచ్చును; దుఃఖము, ఆపద లెట్టు నమిోావపీంచును? ఇది నిజమా 

యందువ్రు చేసిదూడు, 

626. "వికోకళ్నోకనాశనకిొ యని విమ్ష సవా(స్ర 

నామములలో నున్నది. భగవానుడు శోకము లేనివాండు, 

శ్రోక్రమున్న వారికి (గోరినంతెానే తొలగించువా6డు. మానవునికి 

(గోటి రకముల కోక హెతువులున్నవి. పుట్టుట శోకము, 

రోగము శోకింపంజేయును; వార్ధక్యము దారుణ శోకకార 

ణము; అవమానము, దారి(ద్యము, మున్నగున వెన్నియో 

శోక హేతువు'లె మానవుని ందినివేయుచున్నవి. దేవుండు 

సకలళోక నివారణ కర్త; ఆయన నా(శ్రయించి, అళోకుండ వై 

సుఖింప లేవా ? 

స 887 , "తద్చుద్ధయ్నన్త దాక్ళాన న్హన్ని స్టాస్తత్పరా 
Wn యి arog ఫునరావృ; త్తిమ్ జ్ఞాననిభ్గాతెకల్భపాః"” గీతా 

me హః కష్టము; గవర మాత్శయం చేకై క దృష్టితో బుద్ధినిలుపు 
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నిష్టగలిగి, చలింపకుండువారు, జ్ఞానముపొంది, దానిచే నర్వ 

పాపములు నళించినవారై జన్మ రాహిత్యమనగా మోతుమును 

గాంతురు”. దీని సారాంశమేమనగా, బర మాతృ్సయందు 

మనోబుద్ధి హృదయములలో జీవితమును లగ్న మొనర్చి, 

చలింపకుండు నిష్థ ఫలితము పర మాతృ లతృణమగు జాన 

సిద్ధి; దానితో పాపనాశనము; మోతశు(పా ప్రీ. 

8-8. ఈలోక (పజలు బంధుత్వ వి(త్రతగ్పముల 

చేతను, వ్యావహారిక ముగాను, కలియుచుండుట, విడిపోవుట; 

మరల (గలియుట కవకాశములు లేకపోవుట జరుగుచుండును. 

నంయోగ వియోగములకు మృత్యువు ముఖ్యకారణము. 

సంయోగము తాత్కాలిక సుఖమిచ్చి, తాత్కాలిక వియో 

గము తాత్కాలిక దుఃఖమిచ్చి, శాశ(త ఏ యోగము 

శాశ్ర (త దుఃఖమిచ్చును. పరమాత్మ సంయోగమే విధోూ 

గము లేనిది. నందుచే దుఃఖము వేనిది, (బ్రహ్మజ్ఞానము, పూర్ణ 

భక్తి దాని నిచ్చును. 

529. 9క్క_(డ పర మేశ్వరుండు "లేండనుకొనుటకంకె 

దైవ|ద్రోహాము లేదు. నీవున్న చోటనుండి చి త్తకుద్ధితోం 
జేసిన (ప్రార్ధనలు పరమేశ్యరుండు వినుట లేదనుకొనుటకంకె 

సీశ్వర దూపుణములేదు. మరియు నిచటనుండి, మన ప్రార్టన 

ములు విన్మి మన కుదార దయాసింధువై , వాంధితము లీజేర్ప 

డనుకొనుటకంకు దారుణమైన పర మేశ(ర నిరసనము లేదు. 

అనయ్యా, గంగాతీరమునం గూార్పుండి (త్రాగుటకు నీరు లేడ 



ఇ నన్న రాశి యొద్దనుండి, ఆకటిబాధతో నలమటించు 
ఎ భగవానునిలో నుండి, చై న్యదుఃఖ వశుండగుటయు 

'ద్రోవాములే. సీవెన్నండు దై వ(ద్రోహమునకుం బాల్పడ 

ుువుగాక . 

830. పూర్ణ శుద్ధ భక్తికి వశుడై  భగవాను. డట్టి 

 డేదికోరినను వెన్వెంటనే యిచ్చును. అనగా నట్టి 

(డు కోరుటయ్యు చేన్రు 6డీయకుండుటయు నెన్నండు జరు 

వ మడిగిన నిచ్చునా? వమడిగిన నంతోషముతో 

ను. మంచిచెడ్డలు లేవా? బేవుండిచ్చుటచ్చే నన్నియు 

ఎవగును. నర్వదుఃఖములు పోనునా? తప్పక పోవును. 

చావ్చలు, అనారోగ్యములు, అవమాన దారి ద్య 

దు లన్నియు ననించునా? ఇన్ని మాట లెందుకు? పోని 

లు రాని సుఖములు నుండవు. పూర్మశుద్ధ భక్తుండవై 

ములు చూచికొము. 

881. పరమాత్మకు నీవు వేరుగా నున్నా వనుకొనుట 

ననత్యము లేదు. సీవనగా, నీదేపాము, మనస్సు, 

ఇల(ద్రియములు, (ప్రాణము జీవాత్మ. సీదేహమును 
నది నీమనస్సు; సిమనన్సు నింద్రియములను నడపునది 

; నీబుద్ధిని నడపునది సీజీవాత్శ. నీజీవశ క్రిని సృజించి 
నది పరమాళ్శు పర మాళ్శయే యేకము నద్వితీయము 

౨నంతళ క్రి, చేవామనోబుద్ధినహిత జీవరాశి యంతయు 
(సర్వ నృష్ట్రియు ' లబరమాత్థు చాహ్యాురూపములు. 
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సేహా మనోబుద్దీంద్రియాదులు, సీజీవాళ్తు భావము సృష్ట 

లోని భాగములు. అనగా సీవు వేరుగా లేవు. ఆత న్వరూ 
పమే సీవైనట్లు బాహ్య (ప్రదర్శనము. సత్యమేమన నీ పర 
మాత్శుశ క్రియ. నర్వన్యస్టియు నీవే! జీవులందరు నీవే! 
జడము లన్నియు నీ రూపముల్సే నీవే సర్వము; నీవు కానిది 
లేనిది. 

832. చిత్తము దైవాయత్తమొనర్సి హిమవద్దిరి 

(దఢిమతో నమ్మి నవగ.ర్భా ధానవు వెండ్రికొడుకువ లె నిశ్చిం 
తెగా మహోల్లానపూరితుండ వై కూర్చు౦కుము. భగవానుడు 

సీ తలపై సీగనై న వాలకుండ రక్షించును. వేదాంతమనంగా 
6జదువుట, పాండిత్యము చూపుట, దీర్ణ (ప్రవచనము చేయుట 

గాదు. వేదాంతమనంగా విశ్వసించుట, ఆరాధించుట్క చిత్త 

కుద్ధితోంబర మాత్మ మహిమను గుర్తించుటయును. వేదాంత 
మనగా సర్వదుఃఖమ లు పోవుట, జన్టృమృ త్యువులు లేని 
మోతు సా మాజ్యాధిపత్యము వహించుట_దేహామును విడుచు 

లోపున నట్టి పదవి నార్జించుటయునై యున్నది, 

838. _ విడిచివెట్ట వలసిన యిల్లు చేహాము, నిల్లాలు, 
నంతిత్కి ధనము వ్యన్ర్రవపాహనాదికమునిచ్చి వీనితో సుఖ 
ముగా నుండుండనియీ భగవానుని భావమవియే నమ్ముదువా? 
మరియు రోగములతో నిండిన చేహాము, నకల వికారములకు 

నగు ధనగ్భహాోదులు, జరామరణాధీన మగు జీవితమునిచ్చి 

సుఖముగానుండు (డనియే చేనుని యభి|పాయమా? సుఖ 
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మిచ్చు నను(భాంతిని కల్పించి, భరింపరాని బాధలనిచ్చు 

దేహాదికమిచ్చి, "ఇవన్నియు దుఃఖము నిచ్చునవి. దుఃఖ 

మెన్నడు నుండని పదవినార్జించు నుపాయము చూచికొను(డు, 

నశించు దేహాదికముకై వ్యామోహమును విడిచి, దుఃఖ 

రహితము, శాళశ్వతమునగు నానందము సనిమ్ముని "దేవుని 

పాదము లా(శయించి భజింప్రుమనియే, భగ వాను నుప దేశము. 

884. ర హాన్య మొకటి కలిసినది. నర్భక ర చేన్రంణా? 

నీవా? వేలకొలంది జన్ఫుములను=డి అజ్ఞాన గాణాంధ కారమున 

(గుమిలిపోయి, “నాకు గ_ర్హ్భృత్వమున్నది; నా బాధ్యతల నెర 

వేర్పవలసియున్న దని తలచి యిపుడు నాకు లేశమా[త 

మును కృత్యము లేవని స్పష్టముగా డెలిసివది. ఇది 
అద్భుతమగు పరమ నత్యము. అన్నియు భగవానుడే 

చేయును; చేయించును. స్వయంశ క్రి చే నేను చేయుట నహిం 

పరాని అసత్యము. నేను కర్తనను నంస్కార మేనాటి 
నుండియో వేళ్గుపారి, ఛేదించుటకు శక్య్యముగాకుండ బలము 

పొందియున్నది. కాని అసత్యము సత్యమగునా, సుఖ 

మిచ్చునా? సత్యము నెరుగుకు సుఖము. లెమ్ము! సర్వము 

"దేవుని చేతిలోనున్నది. నమ్ము! అద్భుత ఫలితములు కలిగి 

ఆశ్చర్యపడుదును. 

585. (ప్రస్తుత ప్రపంచము దేవునికి దూరమగుచున్నది; 
RT చుఖసాగరమునకు మధ్యమందు 6బ వేశించుచున్నది. 

' a 1% 
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కారము' గడ్డ కట్టుచున్నది. అనగా తుణిక సుఖములనుగోరి, 

తప్పు మార్షములంబట్టి, దారుణదుఃఖ కూసపమున6 దుముకు 

చున్నది. ఈనేటి నాగరకత తుచ్చమైనదని స్పష్టము. దీనికి 
(దోడణ్యన్ర్ర రాళ వెరుగుచున్నడి. భగవానుంజేతప్ప నెవరు 

రవ్మీంపరంరగలరు ? 

886. (ప్రస్తుత (ప్రపంచము చై నధర్భుముల నిరసించి 

కామ క్రోధ మదమాతళ్సర్య ములకు, రాతుసిక తగమునకు దారి 

తీయుచున్న డి. మానవజాతి మానవతె(ము సీనడించి, పశు 

త్వెమునంబడి ఘోర మైన ఆత్మాపచారము చేసికొనుచున్నది. 

యుద్ధపరికరములను మితిమోరు నట్లుగా (దయారువేస్తి (పపం 

చమును శ్లశాన వాటికగా మార్చ నుంకించు చున్నది. 

మహార్టి నంతజికి మూలమైన భారతజాతి, తుచ్భపశ్చివు 

నాగరకత ననుకరించి, అనుసరించుట మాననిచో 6లదుడు 

శెట్టుకొని పోవును. భక్తులైన చారు భగవంతుని రహీంపు 
మని (ప్రార్థించుటొక శే తేమమాన్లిము. 

837. మూస్టానుకరణము చేయుట కుద్యు కులగు 

వారు మృత్యువశులై పోవుట తప్పదు. మనము మహాగ్దుల 

ననుకరింపవలెనా? భోగజాతి (బోగపుజాతి) మొన పళ్చి 

మఖండవాసుల ననుకరింపవఅనా? ధర్భఘూ(త్రములను, సత్తి 

నియమములను, డై వారాధనమును మనము పూజించి అనుస 

రింసవ'లనా, (ఛస్తాచారములను, పె శాచిక కాంతా దాస్య 

మును మన్నించి ఆర్జింపవలెనా? భఛారతీయుండా! నీకు జాతి 
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ధర్ట్హము లేదా? [పపంచము నుద్ధరించి తరింపంజేమయగల సీ 

దివ్యాగు జ్ఞానాదర్శముల ననునరింపంగోరవా? కోరకున్న చో, 

సర్వనాశము తప్పించు కొనంగలవా? నీజూతిలో రాముండు, 

కృష్ణుండు నవతరించి మార్గము చూపటేదా" వారిని మబిచి 

ప ర్హింతువా? జా(గత,! 

888. ఛరతభూమి (పస్తుతస్థితి అయోమయావస్టలో 

నున్నది. పదవులశకై ఎగంబడువాశే కాని మహోన్నత పవి 

(తాశయములు గలిగి లోక కర్యాణసిద్ధికై యత్నించుట 

భారతీయాదర్శము కాదా? వోటు రాజకీయ తత్త్యమా 

రకీందునది? వోటుకొజు కనాదిగా వచ్చిన జాతిపవి(త్ర ధర్మ 

ములను బురదలో ((దొక్కి వేయునువా? పదని, ధనము, 

పూలదండలు కోరి, నీతి, నియమము, మానవత్వము, దైవ 

భక్షి, బహ్మాజ్ఞానముల విలువలను సాతి వెట్టుమువా? ఏ కుటిల 

యత్నేముల వలన దుఃఖాగ్ని జ్యాలామయమై "దేశమా కో 

సించుట (గనలేవా? భగవానుండు హ్నాంచు పుణ్య(పవర్త 

నము రహీంచు వక్తి గలదని గుర్తింపవా? భారతీయుడా! 

వకాంతమున (గూర్చుండి, ఏ వేకించి, సత్య మార్ల ము ననున 

రించి, నీశేమమును, భఛారతవర్ష వేమమును గాపాడు కృషమీకిం 

(బధాన స్టానమిచ్చుట నెన్నండు నేర్చి అనుసరింతువు ? 

599. ఛరతభూమి కణ్వ(న్ర్రుముల వలన (1బమా 

దము నిస్సంశ యము. అణగ న్రములకు దూర నామిష్య ములు 

"లేవు. మూడవయుద్ధము ముఖ్యముగా అణ్వాయుధ యుద్ధ మే 
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యగును. మానవజాతి బూడిదయగును. భారతజాతి మారణ 

హోమమునుండి తప్పించుకొన (జాలదు. మార్గము లేదా? 

ఇప్పటికి నున్న ది;భోగవిలాసానుకరణమును విడిచి, విశ (ప్రాణి 

రత్నణ త్నేమములను గోరు, దై వధర్శభీతి నాశ్రయించి (బదు 

కుటకు 6బూనుకొనవ లెను. లోకమును రవ్నీంచు శక్తి భగ 

వానుని చేతిలో నున్నది. భగవానుని పాదము లా[శ్రయించి, 

ధర్మానుగుణ (పవర్తన మలవరచుకొను దీకుకుం బూనినచో, 

భార తీయు లకు రతుణము లభించును. మణొకదారి లేదు. 

840. నేటి (పపంచ (_ప్రమౌాదస్థితిలో, భార తభూమి 

రక్షణము, దేవుని హా స్హగతమై యున్నది. భారత జాతిలో 

నేటికిని నివసించుచున్న బ్రాహ్మణ జాతికి (౫ _రవ్యమున్నది. 

ఒక పది లశ్షులమంది (బాహ్మాణులు, ధర్భవిరుద్ద భోగాభి 
లావలు విడనాడి, నిత్యము నధమము సంధ్యావందనము, 

నూట యెనిమిది సారులు గాయ।తీ జపము చేసినచో చేశ 

మును రవ్నీంపలలరు. తా మ(గవస్థలమని గరగముతోో? 

(జెప్పికొనుచు, జపతపాదులుమాని, దైవారాధన విడిచి పెట్టి. 

వేషములకు, విలానములకు, తుచ్చభోగములకు, పదవులకు 

ధన నంపాదనమునకు మో జీవితములను బలియొనంగి వర్తించు 

టచ్చే నర్వనాశము తప్పుదు. (వాహ్యూణులు! వెనుదిరిగి 
చూచికొనుండు! మిరు మో(బాహ్మణత్య ధర్భమును పాతి 

వెట్టకుండు. “లో కాన్సమ స్తాస్పుఖినో భవంతు” మోధరగము, 
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ఆలన్యము చేయకు(డు; బుద్ధిమార్చుకొ"ని మారు సురవీతుై 

దేశమును, లోకమును సురవీత మొనర్పుండు. 

841. శరీరము కలుగుటతో శరీరము చేననుక్రొను 

(పబల మమకారముకూడం గలుగును. శరీరము సుఖమిచ్చు 
నదిగా 6గన్పట్టి దగాచేసి దుఃఖమునే యిచ్చును. శణములో 

రోగ మృత్యువుల నిచ్చి యీడిఎంచు శరీరమును  మమకార 

మును నెమ్మదిగా దొలగించికొనుటకై సాధన మేయుచుండ 

వలెను. అనగా శిరీరమును నిర్ణ తుము చేయుమని కాదు, 

అది సీవను నాత్మ లేక భగవానుఃడుండు ేవాలయము. 

దానిని పవ[తముగా నుంచికొని ధ ర్వానుస్టూన దై వారాధన 

ముల కుపయోగించి కొనవలెను. బేపాము నెడ నిదియే 

యుక్తమైన భావము. దానిని దూషింపవద్దు. దురుపయోగ 

మొనరింపను వద్దు, సమ్మను వద్దు. శుద్ధముగా నుంచికొని 

భగవానుని కర్పింపవ లెను. 

842. భగవాను నెడ నమ్మకము, భక్తి వినయము, 

అనన్య పూజ్య భావముల నేకారణములచేత నెన్నడు కుంటు 

పడకుండ చూచుకొను చేర్చుగల వాండే నిపుణుడు. భగ 

.వంతుని యెడ నఖండ మర్యాదభావములో నెన్న (డును నకిలీ 

లేకుండ జూచిక్రొను నదృష్టము నీవార్టించినచో నీవ. పరమే 

శర్ధరున కత్యంతే సన్నిహిత బంధ్యువై చతుర్విధ పురుషార్థము 

లను పొందగలవు. భక్తి, వినయ, భయములు మూడును 
మూడు రత్నములు, ఈ రత్న(త్రయము ధరించి, భగవాను 
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నా(శయించితివా, సీకు భగవానుడు వశుడై , తనంత వాని 

నిగా నిన్ను (దీర్చిదిద్ది నర్వశుభముల నిచ్చును, 

848. గీతాపారాయణము నిత్యము భ క్రితోం జేయ 

వలెనని కోరిక గలిగి చేయుచుంటి వనంగా, (శ్రీకృష్ణ భగ 

వానుని కృప నీకు. గలిగినదని యర్లము, (పతిదిన మడ్డు 

రాకుండ గీతాపారాయణము జరుగుచున్న దనగా నెడ తెగని 

దయ భగవానునికి నీయెడ లగలిగినదని స్పష్టము. నియింట 

బదు నెనిమి దథధ్యాయములు నిత్యము పారాయణము జరుగు 

చున్న చో, నీకెట్టి లోపము, దోపము, దుఃఖము (ప్రమాదము 

సంభవింప దనున దీశ్వర శానన మే. గ్ తాపారాయణము వలన 

(శ్రీకృష్ణ భగవానునివై మనస్సు నిలుచుట, అట్లు నిలచుటచే 

(శ్రీకృష్తు నవ్యయ కృపార సామృతము లభించుట అగు లభిం 

చుటచే. సర్వదుఃఖ పరిహారము, సర్వశుభావా్తి కలుగుట 

స్వల్పవిషయము. ఇంక నెంత లాభమున్నదో చెప్పుటకు 

మానవబుద్ధిశ క్రి చాలదు. 

844. చేశ పరిపాలకుడైన (ప్రభువు నీకత్యంత (ప్రియ 

శిష్యుండై. సయోగ తేమముల కధిక (ప్రాధాన్యమిచ్చి సఏచ్సేవ 

చేయుచుండంగా సీయింట బియ్యము చలేవనియు, నీకు (గట్లు 

కొనుటకు దుస్తులు లేవనియు మరియు నెన్నియో యిక్క-ట్లు 

పడుచుండితి ననియు ౭జెప్చిన చో నెవ్వరును నమ్మరు. న్ యవ 

సరముల నత్యంత వేగముగా నేర్వాటుచేసి, సీ గృహాధనాది 

కముల రత్సీంచుటకై_ అ(ప్రమ త్తమగు సైన్యమును నియమించి, 
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డేళాధిపతి నిన్ను నిత్యము రత్నీంచును, ఇంక నీకు విషాద 
కారణముండదు. ఏరీ! మూచక్టుండా! 'దేశ[పభువుగాక సర్వ 

లోకై క(పభోవ్రు పగ నూత్న సీరతుణమును జూచువాండై నచో 

నీ యానందమును కొలువంగలవా? వ(పభువు కావలనో 
చూచి కొనుము. 

645. అ(పయత్నముగా నూవపిరిపీల్చుటయ్యు గుండె 
కొట్టుకొనుటయు నెట్లు జరుగుచున్నవో అటులే భగవంతుని 

న్మరణము - మంత మో, నామమో -_ ఆగకుండ, [శవము 

లేకుండ - నిరంతరము జరుగుచుండవలెను. ఇదొక్క_ట్ియే 
సాధనచేసి విజయము సాధించినచో సకల దుఃఖములను 
నిర్భూలించి, సకల సౌఖ్యములను పొందవచ్చును. విడుపు లేని 
యీశ్వర సాంగత్యము కావ లెను. అట్టి సాంగత్యముచే 

సీశ్వరుని క ల్యాణగుణము లన్నియు నం[కమించును. 

846.  చేపాము చేవుని కర్పించి, విదేహ వల్యము 
నార్జింపవలెను. అనగా చేహాము పరమాత్శను గాంచు 
సాధనము. చేహాము చేనుని కర్పించి చేహావనరము లేని, 
మోయ నంద సా(మాజ్య కిరీటాధి పత్యమును ధరింపవచ్చును. 
ఇంక చేహమెట్టిది? ఒకవైవున శశానవాటికకు గంతు 
లిడుచు (బరుగిడుచున్న ది. ఒక వై సున నిం(ద్రియార్ల సుఖముల 

(గోరి అందు. దగుల్కొన్సి బయటపడు నుపాయము లభిం 
పక బాధపడుచున్నది. మజొకవై వున (దుద మొదలు లేని 
మమకారములను బిగించి బంధించుచున్నది. అట్ట చెహము పె 
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మమకారమును విడిచి, చేనుని కర్పించుట సులభ సాధ్యమా? 

అందుచే, "భగవాన్; నాదేహామును నీకిచ్చితిని; నీవే సారధి 

నము చేసికొని నన్ను 6దరింపంజేయుమ”ని (ప్రార్థి ంపవ లెను. 

647. భగవన్నహిమను "వేదములు, మహార్జులు, 

భ కులు సెక్కు_ముఖముల వ్య్థించియున్నవి. అజ్ఞానాంధ 

కారములో నుండి, భగవానుని దివ్య కాంతి గల వాఖ్వ లా 

నందశాంతి నిలయమునకు 6జేరుకొని సుఖించుటకు - వారు 

చెప్పిన మార్గములు, సాధనములు అర్హము చేసికొని వదో 

నచ్చిన యొక మార్లముపట్టి, పట్టుదలతో సాధనచేసి తరింప 

వలెను. వేదములు, మహాథులు చెప్పిన దివ్యసాధనలల౮హార్చి 

ఉపన్యసించుట, తర్కి౦చుట్క (గంధములు (వాయుట-ముఖ్య 

ముగాను- వానికి జీవిత మంకిత మొనర్చి, సాధనలో విజ 

యము సాధించుకు మనము పూనుకొనవలయు౭గార్య[క్రమము. 

648. ఏమి జరుగునో యనుభయ మేల నిన్ను బాధిం 

పవలెను? "తు[దమ్ హృదయ చార్భల్యమ్, త్యక్ఫొ్ట_లెన 

పరంతప,” యని భగవాను నుపబేశము, రధములో భగ 

వానుండు (పక్క_ంగార్చుండి, సారధిమై నడపుచుండ6ంగా, 

అర్జునునికి హృదయ దౌర్చల్యము సో కెను. మానవదేహామే 

రధము, ఈరధములో (బర మాత్ముయగు. (శ్రీకృష్ణు ండెల్లవు 

డాకీనుండై నడపుచున్నాండు (ప్రతిమానవ్రం డర్జునునివ లె, 

వృాదయ చార్చల్యముతో ((గియాహీనుండగుచు దుణించు 

చున్నాంకు. కృష్ణుని చేహమను రధములో సారధిగాంజూ-చియు 
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భయపడి అ స్త్రసన్యాసమనగా భగవద్భజనమాని యేడ్చు 

చున్నాండు. ఇది మానవుని దుస్టికి. లెమ్బు; "దేవుని గుర్తించి 

ఆయన ఆ బేశముల నాచరించి తెరింపుము. 

849. భగవానుని అవ్యయానందసౌధ (ప్రవేశమునకు 

సీ యొద్ద నే తాళముచవి యున్నది. చిత్తశుద్ధి గలిన్కి భక్తితో 

భగవానుని పాదపద్భములనై శీర్ష ముమోవి, నమన్కరింప 

లేవా? అట్లు నమస్కరించుట నేర్చికొన్నచో నీవేమడిగిన 

నపార మైన దయతోనిచ్చి, ఏీచూూగ శేమ భారమును దానే 

వహించును. దేవ్చండు లేని చోటులేదు; నర్వ_త ఉన్నా. 

డని నమ్మి, భక్తి తో సేవించి, ఫలితములు భూచికొని నర్వ 

సుఖములు పొందుము. 

850. |పజలేమి చేయవలెనో తెలియక, తెలిసికొను 

యత్నమును జేయక, తోచని తనము బాధింపంగా నానమ 

యమునకు వింతలతో వినోదములతో, వ్యర్ణ(ప్రసంగ ములతో, 

ననాలోచిత [క్రియా కలాపముతో నత్యమూల్యమగు కాల 

మును దుర్వినియోగ మొసర్చి దుఃభించుచున్నారు. (పకృతి 

సంబంధములగు నేపనులు తృప్తి నీయజాలన్ర; అందుచే 

మజల (దో౭చనితనమే కలిగి మరల (గొ త్రరకములై న 

పనులను వెదకచు:దురు. ఇట్లు వేలకొలంది జనములు 

గడచిపోవ్రనే కాని, నంపూర్ణమగు సంతృప్తి లభింపదు, 

సంపూర్ణ తగల చోట సంపూర్ణ తృప్తి లభించును. సంపూర్ణ త 
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సత్యము లేక పరమాత్మ రూపము. డాని నెజుంగు (ప్రయ 

త్నము మా(త్రమే సంపూర్ణ తృ_క్తి సీయంగలదు. 

851. చ వేతర వ్యాపారము లన్నియు (గడుపు 

నిండని బేరములే. కూలిపనియో, వ్యవసాయమో, ఉద్యో 

గమ్య వర్తకమో యేది చేసినను, అన్నవ(న్ర్రములకు 

లోపము రాకుండ నుండవతెనుగడా. అన్నవనస్తాదులకు 

లోపము గలిగించు వృత్తులలో (మగ్గి, మానవు లెట్లు 

సంతృప్తి పొంది ఆనందింప గలరు. పరమేశ్వరుండే నకల 

సంపూర్ష నంతృ్తినిచ్చి తరుగు, తిరుగు లేని దివ్యానందమును 

(_పసాదింపలలవాండు. అట్టి పర మేశ్వరుని విడిచి, మానవ్రం 

డేమి సంపాదించినను, లోపములేని సంతుష్టి కలుగదు. 

ఈ రహాన్యము నెంత వేగముగా (గ్రహించి యాచరించిన 

నంత వేగముగా దుఃఖ రహీితానంద సంతుష్టి కలుగును. 

ఆలస్యమెందుకుం జేయుట 2 

852. గతములో నాజీవిత టై నికచర్యల నన్నిటిని, 

నిశిత పరిశీలనము చేసికొని చూడగా రెండు విషయములు 

స్పష్టము లై నవి. (1) భక్తి లోపముచే నప్పుడప్పుడు చికా 

కలు, బెంగలు, భయములు ననేకము సంభవించి బాధించినవి. 

(2) అది కనిపెట్టి, చిత్తమును శుద్ధిచేసికొని భగవానుని కృప 

తప్ప, మజొక విధమున దోషములు నళింపవని నిశ్చయించి, 

దాని నార్థించు నిష్టతో చేను భగవదారాధనకు (బూనుకొను 

టయు నేక కాలమున, నాలన్యమేమియు లేకుండా, సర్వ 
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భయములు తొలల్కి సర్యవిష యములలో ననుకూల వాతా 

వరణము కలిగి కోరినవన్నియు లభించినవి. ఇది నేను 

(ప్రమాణపూరకముగా (జెప్పుచున్నాను. శుద్ద చిత్తము, 

శుద్ధ భక్షి - సర (భయనాశ నము- ఇవ్ కావలసినవి మన 

క్షేమ మోమూూటిని రథీంచికొనుటలో నిమిడి యున్నది. 

5858. మానసికో,బేకము మహాపమాదకర మైనది. 

సాంసారిక విషయములలో ను[బేకములు కలిగినచో, వైర 

ములు కాట్లాటలు; వీధిలోని వ్యవహారములలో ను[ దేశము 

వలన నన్నియు6జెకడును. (పశాంతే మనస్కు_6డై వర్తించు 

వానికి సంసారము, లోకము నానందసౌఖ్యముల మాట 

నటుండనిచ్చి, లేనిపోని కలహావైరము లుండవు. వయ భగవ 

దృ కిలో నుదేకముకూడ సస్ట్రముల నే కలిగించును. ఉగధ్రిక్త 

చి త్రమునకు (గొన్ని వేళల భగవానునిలహార్చి యు _కృజ్జానము 

నశించును. ఉ(దేకముపోవుటతో భ క్తియుం బోవును. వివేక 

నహితమగు (ప్రశాంత భక్తియే భగవత్మృప నిచ్చి రమీంప 

(గలదు, 

854. తల్లిదం[డ్రులు దైవభక్తి, ధర్మానుర క్రి గలిగి, 

లోకమునకు సంత్సంతేతి నీయవెను. భక్షిహీనులై శేవల 

'కాముకులై , కనిన సంతితి మానవ నమాజమును కామవళశ 

మొనర్చి, అరాజక సృష్టికి పాతువగుచున్నది. బిడ్డల 

కై చేండ్లు వచ్చినది మొదలు భగవద్భక్తి వీజములను వారి 

హృదయములో (జొప్పించి నిలిపినచో, బెరిగి వెద్దవారై, 
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మానవ సమాజమును, దేవతల నమాజముగా నడుపంగలరు, 

పశు పమ్యోదులు, క్రిమి కీటకములు నంతతి నపారముగా 
గనుచున్నవి. వాని ననుకరించు మానవులు పశుతుల్యు లై, 

లోకమును శోకపాతమొన రురు. అనగా దల్లిదం(డ్రులు 

నియమనిష్టలు, ధరగశితముణముగలిగి, దై వభక్షులై వదర్తించుట 

జగత్క_ ల్యాణ హసాతువు. అర్లకామములే (ప్రధానమని తలంచి 

నేటి భారత సమాజము (ప్రమాదముల వశమైనది. 

855. (మవాహ్యూణజూతి, శీణించి, దుర్దశ పాలగుట 

యనగా (బహ్మృజ్ఞానమునకు దుర్లశ నంభవించెను. అనగా 

దేశ పతనమున శే కాక్క (సపంచ నాగరకత దారుణ విభా 

తమునకు లోనగుచున్నది. (బ్రాహ్మణులు వేద వేదాంతములు 

చదున్రటమాని, సత్క_ర్మానుస్థానమునకు స్వ స్తిచెప్పి, ఉద్యో 

గములకు పదవులకు భోగవిలానములకు _నెగంబడుట, 

(బాహ్న్మణధర్ణమును, పటుత్వమును, గోలోయిరి. ఈ విధ 

ముగా (బాహ్మణులు తమకు హానిచేసి కొను కేకాక, దేశము 

నక్కు లోకమునకు హాని చేయుచున్నారు. ఇపుడై నను దీనిని 

గుర్తించి తమ దృష్టిని మార్చుకొని తమ విశ్ళ(శేయః (ప్రద 
మగు క ర్భృవ్యమున కున్నుఖుల గుదురు గాక, 

856. నేటి _బాహ్థుణులు తమ వ్యుతుల కుపనయ 

_ నమును సకాలమునం జెసి, విశరకుణ సామ ర్ధ్యముగల సంధ్యా 

వందనమున్సు గాయత్రిని నేర్పించుటమాన్సి ఆత్మ ద్రోహము 

నక్కు 'దేశ(ద్రోహామునకు, చె వ(దోహామునకు (బాల్చ్పడి అధో 
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గతి నందుచున్నారు. ఉదయమే స్నానముచే శుచియె, ఒక 

అరగంట సంధ్యవార్చి గాయత్రి చేయుట శేమి కష్టమున్న ది? 

అధిక సంఖ్యాకులు, ఫొగరుచే మానివేసి, దురభ్యాసవశు ల 

శూ దత్వమునువాంది, మేము (బ్రాహ్మణముల మని గర్విం 

చుట కుంతేవ్యము కాని దై వ్యద్రొహమని చెప్పనక్కర లేదు. 

మోతప్వు తెలిసికొని సవరించుకొని లోక కల్యాణ నిష్ట 

చూపు(డు; లేదా మోకు. దారుణ పతనము తప్పదు. 

557, మానవ చేహము మట్టిలోనుండి వచ్చినది. 

కాని దానిలో నాత్శశ క్రి (పవేశించిి నఖశిఖ పర్యంతము 

నావకించి, చలనమిచ్చుచున్నది. కాని యీాముట్టి యచట 

నుండి వచ్చినది + మట్టి జలమునుండీ, జలము నిప్పునుండి, 

సిస్తుావాయువునుండి, వాయువాకనమునుండిి ఆకనము ఆత్మ 

నుండి వచ్చెనని ఉపనిషతు చెప్పుచున్నది. అనగా మటి 
పాతి I) 

ఆత్మస్యరూాప మనగా దేవుని రూపమే. మట్టి రూపమగు 

"దేహమును సరిగా వినియోగించు చో చేవునిం జూపంగలదు. 

దేహము నుపయోగించి, ఆత్మజ్ఞాన మునుపొంది, "దేహమును 

మట్టిలో గలిపి వేయవచ్చును మట్టిమట్టిలో (శేరుకే మర 
6 ల ౬ 

ణము; దానికి దుఃఖమెందుకు? 

858. మన మేవిషయమును మనసిచ్చి కోరుట 

(పమాదహేతువు. మనసిచ్చి కోరందగినవాండు భగవాంను 

డొక్క_ందే, మనము "జేవ్చని కీయవసిన మనస్సును మరొక దాని 

కిచ్చితిమా వెంటనే ఆకోరిన వస్తువు చెప్పరాని తిప్పలు 
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బెట్టును. మరల నట్టి తప్పును చేయకుండుమని బోధించును. 
మన మన్నియు (గోరి అనుభవింపవచ్చును; భగవంతుని 

దా్థరమునం గోరు చో, నన్నియునిచ్చి భగవానుడు నంత 

సింప (జేయును. భగవానుని విడిచియో, తృణీకరించియో, 
మనమేది కోరినను అపజయము పరాభవము తప్పవు. ఇదియు . 

" ననుభవముచే 6దెలిసికొనవలసిన దే. 

859. వవ్య క్తి యెడనై నను రాగ చ్భషములు చెట్టు 

కొనకుండ, మనేమి కావలసినను, మబుచిపోకుండ భగ 

వానుని దెవ్యహా_స్హములందు నమర్చించి, నిరి్భిచారముగా 

నుండుకు ఉ త్తమ మార్గము, అప్పుడు భగవానుడు మన 

బాధ్యతలను చేపట్టి మసకెట్టి దోషములు నం[కనింపకుండు 
లాగున మనక్రేర్మెలను సఫల మొనర్చి, మితి లేని యానంద 

మును చేకూర్చును. భగవానుండు నకల పాణి హృదయాం 
తర్షతుంతై యున్నాండని తెలిసి యిక రాగ చ్వేషములు పెట్టు 

కొను టవివేకముగాడా? సీగొడవ లన్నియు నీలో నివసించు 

"దేవునితో 6జెప్పికొని, సర్వ కాంతం సిద్ధి నందుము. 

860. నీను భగవాను నా(శయించుట నిజ మేయెన చో 

క్ వేకారణముచేతనై. నను దుఃఖించు టాతనికి నహింపరానిది. 

నకల దుఃఖకారములను తృణ[(పాయముగా(దొలగించుట కాత 

నికీ కణార్గముకాడ నవనరములేదు. చేశకాలపా(త్ర భేదము 
లతో నివు త్తము లేకుండ, నేతాటన్యము నీకు (జి తనంతో 
భము కలిగించునో భగవానుడు దానిని జరుగకుండంజే ను 
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(గలడు, కావున, సీభ్గ క్రి నచ్చ మైనదిగా (జూచికొనుము. 

నీకు సర్వము భుభ[పదముగా భగవానుండు జరిగించి తీరును. 

861. తర్కము వలననే తర్క_మునకు జ్ఞానము 

లభింపదని తెలియవ తెను. నత్యము లేక పరమాత్మ నర్యా 

వధుల కతీతమైనది. కావున సత్యిస్వరూపమగు పర మాళ్శును 

దెలియ (గోరినయెడల, (దర్క_మును విడిచి వెట్టి, వేదవాక్యము 

లను (ప్రమాణముగా స్వీకరించి యేకా(గోచి త్రముతో (దప 

స్పాధనచే సాధింపవలసియున్నదని (గహింపవలెను. అనగా 

చేనుని మహిమను పాండిత్యము, తర్య_ములచేంగాక, భ్యానా 

నుభవ బలముచేతనే తెలిసికొనుటకు యత్నింపవ లెను. (శ్రుతి 

వాక్యములలోని సత్యము ననుభవసిద్ధిచే బుజువు చేసికొన 

వలను. 

862. చై వేతర విషయము లన్నిటికిని, చిన్న వై నను, 

నెంత "పెద్దవై నను నెరసి రాలిపోయిన వెం[డుకమా. తము 

ఏలువనే మన మీయవలెనుు వానికొజుకు విలువై న కాల 

మును వ్యర్థ మొనరు రాదు. అట్లు వ్యర్థ మొనర్చుటచే, భగ 

పానుని భ్యానింపవలయు కాలములో (గొంత అమూల్యమగు 

కాలము వ్యర్థ మైనదన్న మాట. మనజీవిత కాలమంతయు 

చై వేతర విషయములలో నశించుచున్నది. దానివలన రెండు 

నష్టములున్నవి. (1 వైవకృప నార్టించి తరించు నవకాశ 

మును గోల్ప్చోవుటయ్యు (2) లోక విషయములు దుఃఖ హెతు 

నులై, అజ్ఞానాంధకారమునం గూలరద్రోయుటయు. జరుగును, 
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£68. జేవ్రునియొద్ద కేగి, చేయిచూసి ముఫ్టీ అడుగ 

వచ్చునా? కోర్కెలు చెప్పి, తీర్పువుని వేడవచ్చునా? నిపష్కా_ 

మముగా టేవుని (ప్రార్ధింపవలెనా? వది సరియగు భక్తి? 

చేనుని యాచించుటయు, యాచింపకుండుటయు రెండునొక శే. 

సర్వజీవులు జేవుని బిడ్డలే. వారి శేమి కావలెనో నర్వమెరిగిన 

తండి 'దేవుంతై. యుండంగా నడుగ నవనరము లేకుండంగనే 

బిడ్డల కవసరములగు నన్నిటినిచ్చును. బిడ్డ లమాయకు లగు 

టచే ముచ్చటపడి వలసినదానిని తం[డ్రినడుగుటయు మిక్కిలి 

నహాజమైనటే. ేవుండు దానికి ందప్పుపట్టండు. నర్వనవ్వూ 

డగుటచే నన్నియు నిచ్చును, పరమేశ(రు నాజ్ఞ లేనిదే యేది 

యెవనికిని లభింపదు. ఇక (బర మేశరరునిగాక, యవరియె ద్ర 

మువీ శేగుట ? 

864. చేవునడుగ కూడనివి, అకుగందగినవి గలవు, 

మన మేమడుగవ అనో, అకుగుట తప్పనినరియో, వానినెజుంగ 

వలెను. చేహాధారులు చేహాపోపుణావసర ములడిగి తీరవలెను. 

"లేకున్న జీవించియుండ (జాలము; దుఃఖ రాహిత్య మడుగ 

నలెను. దుఃఖమిచ్చు నవి కోరి దుఃఖించుట వివేక మెట్లగును? 

అనగా జన్మజ రామృతులు లేని మోత, మడుగవ లను. 

మోతమునకు దూరముచేయు భోగ (దన్యముల నడుగుట 

తపుగును, ధర్మార్ల కాముమోాడ్ చతుర్విధ పురుపార్లము 

లడుగ వచ్చును. భగ వానుండంతటి అ(పమేయ (_పజ్ఞానిధి 
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యెదుట నిలిచి మనమెంతో వినయ విభేయతలతోడను, 

భక్తి శ్రద్ధలతోను నడుగవ లెను. 

865. భగవానునికి _నంపూర్ణాత్మార్పణము చేసి 

కూర్చుండు వాండనంగా నెంతటి మహానీయు(డో తెలిసికొను 

టవసరము. తన జీవితిబాధ్యశ నంతెను "దేవుని కొపుగించెను 

గావున ంబరిపూర్ష చి త్తశాంతి లభించును. చిత్తశాంతి లేక 

(పసాదమనంగ్శా "పనాబే నర్వదుఃఖానామ్ హోనిగ స్యోప 

జాయ తే.” యని భగవానుండు గీతలో నర్యదుఃఖ వినాశమని 

చెప్పినాడు. భగవానుండు తన భక్తునికి వలయు నిహపర 

సౌకర్యము లన్నియుంజూచి, లోపమెన్నండు కలుగకుండ 

(జేయు ననగా నాత్మార్సణము చేసిన భక్తుయ పరమేశ్వరు 

నింట మనుగుడుపు పెంట్లికొడుకు వాల (జూడబడును. నరా 

ర్పణముచేసిన భక్రుండనంగా దేవుని కంత |ఫీతి. 

866. చేవుయు భక్తుని పనులన్నియు? జేయుననగా, 

"దేవు ననంత పరిపూర్ణ క ల్యాణగుణ . శ కులన్ని యు భ కుని 

వగు నన్న మాకే, దై (తమా, అదై (తమా? రెండు నొకు, 

"భేదము లన్నియు. దుడిది వేయబడును. ఆ తార్పణమనగా 

(దాను "దేవునితో 'నేకమగుట; అదై (తమనగా "రెండు లేకుం 

డుట్క రెండునొకటికాదా? ఆ తార్పణమనగా “నేను విడిచి 

పెట్టి దేవుడగుకు | 

4 ౨.667. ఈలోకమందలి నక్షల[ప్రాణి రూపములు, నకల 

. ఇడపతార్థ రూపములు కృష్ణ భగవానుని వే. ఇన్ని రూపము 
11 
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లాయన ధరించి అఆడుకొనుచున్నాండు. అది ఆయన జహా 

తీత |కీడ. _కృన్దుడొక్కడే అనేకమై, అనేకములో నేక 
పరమాత్మమై ఏకము ననేకము తానెయొ విశ్వలీల నడఫు 

చున్నాండు. ఇది గుర్తించి, భక్తితో నంచరించుట వలన 

విశ్వ[కీడలో భాగ స్వాములమై, నర్వదుఃఖాతీత (బ్రహ్మానంద 

భాగ సా కములమునగుదుము. కృష్ణుని మటువకుం౦డు టొక్ట్ట్హ కే 

వలయునది; ఏపా[త వహించినను భగవత్కృపచే నేదోప. 

ములు పట్టవ్లు; ఏ దుఃఖములు కలుగవు. 

860. (శ్రీరామనామ మను దివ్యన్తురణము సీ 

నాల్క_పై జరుగుచున్నదనంగా. విహ్ణచ్యకము నీ వా స్తగత 

మైనదన్న మాట; ఇంక సృష్టిలో దేనికి నీవు భయపడవ లెను? 

భయమున కొక్క కైన కారణములేకండం బోయనే యను 

విచారము తెప్ప మనే భయము నుండదు. నాముండెల్ల ప్పుడు 

సర్వ[(త వ్యాపించియున్న పరమాత్మయే. రామ నామ 
మును జపించు చోట 6(దానున్నట్లు సాత్యమిచ్చి చూపు ననంత 

కృపా పరిపూర్తుండే (శ్రీరామచం(ద్ర (ప్రభువు. రామనామ 

మను విమ్ణాచ్యక మ(ప్రతిహత శక్తి స్వరూపము. వ(జాయు 
ధాదులన్నియు డానిని దాకి తుత్తునియలై పోవును యమ 

భటుతేమి చేయయలరు? రామశ బ్లో చ్చారణము జరుగు 

చున్న చో "దేనికి భయము? 

869 “ఆ ఏథిలోనుండు నా పెద్ద మనిష్, చూచుచు-డ 

గానిశ్లే పోయె”నని పలుషచుందుకు. "దేహము దగాచేయు 
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సమయ మెవ్యరికిం దెలియదు. సర్వేశ్వర సేవలో నిమగ్నుడై 

జీవించు పుణ్యాత్యుని కకాల మృత్యువు రాదు. చైవ సేవా 

పరాయణు (డగువాని కాయువు, నారోగ్యము, బలము, 

నన్ని యు భగవాను(డిచ్చి పొడిగించును; ఆయు రారోగ్యము 

లిచ్చి, తన సేవలో బరిపూర్హునింజెసి, నోవమిచ్చును. 

సార్వ కాలికుండు, కాలాధిపతి యగు భగవానుండు తన భక్తు 

లగు ఫుణ్య పురుషులకు (గాలము ననుకూలముగా నియమించి, 

దుఖాపహార మొనర్చి, సర్వశుభావా ప్పి నిచ్చును. 
అవల 

870. (పతి వ్యక్తికి నేదోవధమగు ననారోగ్యము 

వివిధ పరిమాణములలో నుంకును. లోనున్న కారణ, సూత్ము 

చేహములు పాపనం౦స్కా_రములలో నిండియుండును. వాని 

వలననే ష్టూలజేహా మనారోగ్య హాతమగును. కొద్దియో 

గొపఎయో పాపములేకుండ మానవుడు బేహధారికాండు. 

స్టూల చేహముతొ నిపుడు పాపక రులు చేయకున్నను, పూర్వ 

జన్మ పాప సంస్కారములు మానసిక టదేహారోగ్యములం 

జెడంగొట్టి బాధించును. ఈమూడు చేవాములు మూడు పుర 

ములు. అవి రాక్షసులతో ంబోల్పంబడెనుు అందుచే (దిపు 

రాసుకులన బడిరి. (త్రిపురాసుర సంహారి శివుడు. (త్రిపుర 

ముల కధిస్థాన మజ్ఞానము. చేహత్రయమును దేవుని కర్పిం 
చిన నవి శుద్దములగును. అజ్ఞానము నశించి శివానుగహ 

మాచే జ్ఞానసిద్ధి మోతుసిద్ధియు లభించును. 
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871. వున మందరము సుఖమునుగోరి, దుఃఖము 

నిచ్చుపనులు చేయుచున్నాము. శ్నీరాన్నమనుకొని, కడుగు 
(_తొాగుచున్నాము; న్వర్ల మునకుం బో6ంగోరి నరకమునకుంబోవు 

బాట సట్టుచున్నాము; అమృత మనుకొని విషమును (తాగు 

చున్నాము; దుఃఖదూషితముకాని సుఖమెచట నున్నది? 

(పపంచమందలి (దవ్యములన్ని యు, “సుఖమిదిగో! తీసికొను 
(డని పిలిచి, మోసగించి దుఃఖమిచ్చును, [పపంచము, నందలి 

సర్వము వికారములకు లోనగును. (ప్రపంచమున కనాది 

కారణ శక్రియగు పరమాత్శ నిర్భికారు(డు, ఆనండము, 

సౌఖ్యము, అనంత శాంతి, ఆయన రూపములే, కావున 

సుఖము కావలసిన భగవాను నారాధించి పొందవచ్చును; 
మజెచ్చటను లేదు, 

872. ఒక్క_ సూత్రమును భక్తితో నిరంతరము 
పారాయణ చేసిన చో నర్వదుఃఖనాశ నము, సర్వశుభావ్యా క్రి 

కలుగును, "అంతయు నీళ్యర సంకల్పము.” ఇది దశాకురీ 

మం(త్రము. (పపంచ మోశ్వర నంకల్ప నంజూతము. (ప్రపం 

చము లోని జీవజడన్యరూప మంతయు నీశరసంకల్ప సంజూ 

తమే. ఈశ్వర సంకల్పములో లోపము, దోషము, దుఃఖము 

నుండవు. దుఃఖ, లోప, దోపములు నీకు. గనపడుచున్న వనగా, 

నీదృష్టీ దోవమే. దృష్టీ దై వమయమైనచో నృష్టియు దైవ 
మయమై క స్పట్టును. 
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873. అంతా చేవుండే. మొదట దేవు డొక్క_డే 

యున్నాడు. ఆయనకు సృష్టి చేయవలెనని సంకల్ప ముద్భ 

వించినది. జగత్తు వచ్చెను. అనగా చేనుండే యేకము శాళ్య 

తము నైన పరమసత్యము. రెండవ ేదియులేదు. వేరుగా 
నున్నట్లు కస్పట్టు నృష్టి నేపదార్థముతో జేసెను? చేవునకు 
"వేరుగా నేదియును లేదే. అనగా (బహ్రపదార్ధమునుండియే 

సృష్టి జరిగెను. (_బహ్మూమునుండి జగత్తు వేరె న, (బ్రహ్మము 

గాని పదార్థమునుండి సృష్టి జరిగియుండవ లెను. అప్పుడు 

పరమాత్ము సృష్టి చేయుటకు తనకంకె వేరైన పదార్థముపై 
నాధారపడి అస్వతం్యతుండగును. తాను వికారము పొంది 

నృష్టిచేసెనన్న చో నాతని నిర్వికార లత్షణమునకు లోపము 

వచ్చును. అందుచే (బ్రహ్మమే నృష్టిగా గోచరించు చున్నా 
(డని స్పష్టము. 

874. “నూత్ళుములో మోతుమ”ని తెలుగులో 

సామెత గలదు. క్లిస్టమగు కార్యమును సులభముగా నెర 
వేర్చు నుపాయమునశే సూత మార్గమని పేరు పెట్టిరి. 

అటులే మోతశబ్దమునకు జన్నమృత్యువులు లేని అఖండా 

నంద స్టితియని అర్హము చెపిన చో, ' చాసికి నూక్ష శ్రమౌాగర్ల 

మున్న దాయను (పశ్నవచ్చును. ఉన్నదని ఉపనిషత్తులు 

ఫఘోషించుచున్నవి. ఇదంతయు ౬బర మాత్శమయము, వాసు 

"చేశ్రండే నర్వమునని వాక్కులు వినంబడుచున్నవి. ఇది నవి 

సాధన చేయుకే సూకు గ్రైమార్షమని చెప్పవచ్చును, 
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5875 భగవంతు నా[శ్రయించియు బాధలు పోలే 

దనుట హాస్యాస్పదము. చ([క్రవర్హి యింట నన్న ము "లేదనుట 

వంటిదే “ఎవరయ్యా! నీవు?” అను (ప్రశ్నకు "దేశ పరిపాల 

కండగు చ[కవ ర్తి సోదరుండనొని పలికి, డారి(ద్యదుఃఖమనుభ 

వించున్నానని చప్పినచో నెవండు నమ్మును. సీ సార్వభౌమ 

బంధుత్వ మేడ్చుటకా? అటులే సర్వలోకైక సార్వభౌముః 

డగు భగవానునితో నీకు మై(త్రియున్న చో, సీదుఃఖములు 

పోకున్న చో, నెందుకా మైత్రి? అనగా, సీమై[ త్రి నిజమైన చో 

దుఃఖ మనత్యముకా దా 2 

876. సరగ కల్యాణగుణ పరిపూర్ణు(జే కాక్క తద 

రీతుండుగూడ నగు (పూర్ణతరక భగవానుని భక్తుండవై 

ఆితుండవై నీదుఃఖములు పోలేదని చెప్పుటకు సీకు సిగ్గు 

లేదా? ఇది యిఠ్వుర మధ్యమందలి నంబంధము. భక్కుండగు 

సీవ; న ర్వాతీతుండగు భగవానుండు _ నీదుఃఖములు పోకుండ 

నిలిచి, నిన్ను బాధించుచున్న వనంగా _ నీలో నేదియో లోప 

ముండవలను.  భగవానునిలో లోపముండు, టనంభవము. 

అనగా చేవునియిడ నీవెట్లు వర్తింపవలెనో తెలియలేదన్న 

మాట, 

877. “బాగుగా సుఖముగా నున్నారా?” యని 

యొక వయసు మిరిన వృద్ధుని (ప్రశ్నింపగ్యా "ఇక బాగ 

మున్నది? సుఖమెక్క_డ? ఏదో దినములు లెక్క వెట్టుకొనుచు, 

(బతుకు చున్నానొని సమాధానము చెప్పెను. దినములు 
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లెక్క వెట్టుకొనుటకు (గారణము వై రాగ్యము కాని భక్తి 

జ్ఞానములుగాని కాదు. వార్గక ములో చెహాపటుత్యము తగ్గి 

నందున వచ్చిన చార వ్రక్యముచే బలికిన మాటలవి, బుద్ధి 

గల మానవు. జేదశలో నున్నను దినములు లెక్క పెట్టుకొని, 

జరామరణ రహితమగు దివ్యస్టితి నార్జించు యత్నమును 

త్మీవముగా (గొనసాగింపవలెను. చేతులు కాలిన వెనుక 

నాకులు పట్టుకొని యేమిలాభము ? 

8178. సదభ్యాస దురభ్యానములు రెండును [ప్రబల 

శక్తిగల వే, అభ్యాసము చిరకాలమునుండి చేయబడిన చో 

దానికి ందిరుగు లేని బలము సం|(క్రమించును. ఫుట్టుట, వెరు 

గుట, గిట్టుట తత్సంబంధ దుఃఖము లనుభవించుట _ వాని 

మధ్యమంచే విసరంతమైన సుఖము లభించు నేమో యని 

వెదక్కి మోనపడుట, (ప్రాణికోటి కంతకగల దుర భ్యాసము. 

కొంత కాలమున కిది సనహాజాభ్యానమై, బౌధించుచున్నను, 

మంచిదే యనిపించును. అట్లుగాక సత్పురుషుల లూలిసి, 

(బ్రహ్మజ్ఞాన భక్తి వాక్యముల ప్ని, తపస్పాధనలు చేయు 

టభ్యసించినచో, నిది బలవ త్రరమై, మోతుమిచ్చు నందాక' 

ఏిడువదు. ' 

879. మూడు విషయములు (ప్రతి మానన్ర(డు తెలిసి 

కొసినంగాని స్టిరచిత్త శాంతి లభింపదు. (1) “నేను అనయా 

“జేదుి ..(2) నేనుగాని చేది? (8) చేచేమి కావలెను? 
"స్తై నేను 'చేహాబుద్ధీం్య్యదియాదులు గాను. (2) మార్పు 
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చెందునవన్నియు చేనుగానివే. (9) నేను పరమాత్మనే అయి 

యుండవలెను. ఈమూడు సత్యముల ర హాస్య మెరిగిన చో - 

సర్వసంక ల్పసిద్ధి కలుగుటయు, వాగతీత దివ్యా నందశాంతులు 

కలుగుటయు జరుగును. కావున (బై నంజెప్పిన మూడు విష 
యములనుగూర్చి పూర్తిగా (డెలిసికొను కషి జరుగవ లను. 

880. నాచాధలు పోనిజే, నాకీలోకములో యీ ర్రియు 
గారవములు నెందుకు? లోకులు నస్రవమొనర్చిన చో నాదుర్లశ 

వోవునా? జరారోగ మరణబాధఢలు మనకు([బబల థ(శువుల 

మేడ్చించుచున్నవి. "నీవు చాలగొప్ప వాడను, పండితుం 

డవు స్తుతి పా(తుడవ”ని వేలకొలది జనులు పాటపాడి 
నచ నా దుఃఖము పోవుట లేచే? దుఃఖనిరూర్తులన కార్య 

(కమమే అత్యంత (ప్రధానమైనది. దుఃఖములను దై వకృపయీ 

పోంగొట్టును. భగవత్కృప నార్టించువజకు, సో(త్రపాఠకులకు 
దర్శన మోీోయకనుండు కే ముఖ్యము. 

881. చిత్త(పసాదము (శాంతి) అను దివ్య(ప్రాసాద 

మును మనము నిర్భ్మించికొని అందు నివసించుటయే దివ్యా 

నంద(ప్రదము. నంసార జీవితములో సహాజములై కలుగు 

కష్టనష్ట్ర దుఃఖములను తుపాను శెన్ని వీచినను, ఆ భవనము 

చెక్క చెదరకుండ నిలువంగలదు. లోకములో నేమి జరిగి 

బాధింస నున్నను, నిత్య(ప్రనన్నచి త్త మను రాజభవనములో 

నెట్టి చలనమును గలిగింప (జాలదు. “"అత్మవశ్యెర్విభే 

యాతా (ప్రసాద మధిగ చ్చతి.” అఆళ్కవశ మగు మనస్సునకు 
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(పసాదము లభించును. సర్వమిశ్వ రాయ త్త మై, యాశ్వర 

సంకల్పమను తిరుగులేని శొననముచే జరుగుచున్న దని 

గుర్తించి, యీశ్వరు నాశ్రయించి నిర్దుముండు నిరహాం కారి 

యునై, జ్ఞానభ క్షి యోగముల నా(శ్రయించు వానిదే చిత్త 

(పసాద రాజభవనము. 

682. ఈలోకములో నేపాణి యేమి సుఖదుఃఖము 

లనుభవించినను డానికి (( ర్ర దేవుడే! మనుజుండే కర్త 

యన్న చో మనుజుడు దుఃఖమును కోరండు. అజ్ఞానవశుం డై 

పాపముచేసి దుఃఖ మనుభవించునని చెప్పరాదా? అజ్ఞానము 

నెవడు కల్పించెను? చేనుండే! ఎందుకు ౧గల్పింవను? అజ్ఞాన 

దశలో సీప్రశ్న నిరర్ధక మేలన దీనికిచ్చు సమాధానము జ్ఞానిశే 

అర్ధమగును. జ్ఞానము వచ్చిన వెనుక నీ (ప్రశ్నశే అవకాశము 
"లేదు. అజ్ఞానదళలో నడిగి లాభములేదు, జ్ఞానావస్థలో 

బాధయు లేదు (ప్రశ్నమును లేదు. ఇక మానవుని కొక్క 

మార్గ మే యున్నది. పరమేశ (రునం దచంచల విశ్వాన 

888. "సూర్యచం(దులందును, అగ్ని యందునుగ ల 

"తేజస్సు నాది” యని కృష్ణ భగ వానుండు గీతలో ౭బలి కెను. 

“యదాదిత్యగతం తేజోజగద్భాసయ శే౭_భిలమ్ యచ్చం(ద 

మసి యచ్చాగ్నా త తేజో విద్ధిమామకమ్.” నేటి ఉదయము 

. పము ముగించి, తూర్పుదిశ గుమ్ముములోనికి వచ్చుసరికి 

_ “సూక్యభగవానుం డుదయించి తేన దివ్య తేజస్సును విశ్వ 



డేర్ 

మంతయు వ్యావింపం జేసి, "అసావాదిత్యో బ్రహ్మేతి” యను 

వాక్యమును బుజువు చేసెను. నకల చరాచరములు చైతన్య 

వంతములై నవి. భగవానుని తేజస్సుచే లోకమంతయు, (|బ్రకొ 

శించినది. దానిని దర్శించు శక్తి మన నేత్రములకు, దాని 

మహిమను (గహించుథ క్రి మన బుద్ధికి (బసాదించి, విశ్వ 

సా(మాజ్య పరిపాలన మొనర్చుచున్న పర మాతృ రాజ్య 

ములో మనమందరము నున్నామని (గ్రహించి భక్తితో 

ధ్యానించి, తెరింపవ లెను. 

864. సనకలజీవుల బాధ్యతలు శ్రీకృన్ణప్రభువుచేకిలో 

నున్నవనియు, నందుచే నన్నిటి నాపభువుశే విడిచిసెట్టి, నిర్వి 

చార ముగా! గూర్పుండి, అఖండ శాంత్యానందముల బొంద 

వలెనని నీవే వ్రాసి, ఆనంగతి నప్పుడప్పుడు మజచ్చి సీబాధ్య 

తలను మరల స్ బెట్టుకొని కలత చెందుచుందు వేల యని 

కృష్ణ ప్రభువు నావె పుజూచి చిటు నవ్వుతో నడుగుచున్న 

దృశ్యము గోచరించినది. “కృష్ణ(ప్రభూ! నాకెన్నండట్టి మజవు, 

పొరపాటును రాకుండ రకీంపుమని, సీ దివ్య పాదారవిందము 

w= 5 33 we Te 
లెపి శీర ము మోపి (ముక్కు_చున్నాన ని జవాబు చెప్పు 

కొను లోపుననే, మనస్సులో బవేశించిన కలత భస్శమై, 

(శ్రీకృష్ణ (ప్రభువు చిజునగవులో నుండి నిముసములో నా 

హృదయములో నానందశాంతి |ప్రవాహములు వరదలై 

(పవహించినవి | 
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585. (బహుజ్ఞాన మనంగా 6దిరుగు లేని (బ్రహ్మో 

స్ర్రుము. దీని [ప్రయోగము వలన నంసారదుఃఖ సాగరము 
లన్నియు నింకిపోవును నశించు వస్తు వ్యామెోాహాపర (తము 

లన్ని యు ధూళిలో (గలియును. జన్గజరారోగ మరణ బాధ 

లన్నియు దూది కొొండలవ లె ఛన్యుమగును. అంతే కాదు, 

బ్రహ్మజ్ఞాన మనంగా సర్వ (పపంచహేతు భూతుండైన 

నిర్గుణ నగుణ పర మాతృ తాదాళ్ళ్యము లభించును, నంకల్ప 

మా|త్రముచే సర్వలోకములను శాసింపంల అమోఘౌకశ క్రి 

నిచ్చును. అవ్యయానంద సాగరోత్తుంగ తరంగ ముల వె 

నుయ్యెల నూగించును. అనంతశాంతి మయమైన అమృ తాను 

భవ మిచ్చి రశీంచును. తత్తుల్య మైన దింకొకటి లేదు. 

886. _ పరమేశ్వరు నెబు(గని (పాకృత మానవ జీవి 
తము కక్ళలములో సంచరించు కీమికీట కాదుల నికృష్ట జీవిత 
మని చెప్పవచ్చును. అట్టి తుచ్చజీవితమును (ప్రేమించి, 
కాలము గడపుచున్న మానవులు, అవ్యయానంద శాంతి 

నిలయమైన మహాభ కుని జీవితమనగా నేవూ యెజుంగని 

దారుణ నై చ్యమున నిమగ్నులై నిరంతర దుఃఖానుభూతియే 
తేప్పనినరియెనదని కాలమును గడపు చున్నారు. వారు 
గాణాంధకారమున జీవించుచు (గాంతి యున్నదని యెటు. 

గని దె"ర్భాగ్యులు. పుట్ల చేవునా రాధించి, మరల (బుట్ల 

రాదు. చేవహామును విడిచి మరల చేహమును పొందరాదు. 
దుఃఖమునకు సర్వావ కాశములను ధూళిలో లభలివి వేయుకు 
ఛకుండగుట వలని ఫలితము. 
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887. "(ప్రస్తుతము మోశేయింట నున్నారొని (ప్రశ్న 

"మా తండ్రిగారి యింట” జవాబు. “మో తం(డిగారే 

యుదొ సగము చేసిరి” (పశ్న. “మోతం|డిగారి పేరెవరు? 

ఎంత ఆస్తియున్నది? వమిచేయు చుందురు?” (ప్రశ్న మా 

తం(డిగారి పేరు పర మాత్చగారు., ఆయన ఆస్తికి ంబరిమితి 

లేదు. సృష్టి ఆయన ఆస్తిలో నొకరేణువు మా(త్రమే. 
ఆయన యేమియు చేయరు; అన్నియు నాయన నంకల్ప 

మాత్రముననే జరిగిపోవుచుండును. "మి శేమిచ్చిరి?” (ప్రశ్న, 
"అన్నియు నిచ్చిరి; తనతో నముండుగా (జూచి ఎట్టిలోటు 

కలుగసీయరు.” జవాబు. అందరిట్లు చెప్పికొని, అది సత్యమగు 

వరకు 6దపస్సు చేయవలెను. 

668. “అన్నియు నాకు విడిచిపెట్టిన చో సీజీవితె 

మెంత హాయిగా నుండునో గమనింప లేకున్నా వే! సీభార్య, 

పుత్రులు, కోడళ్లు, తదితెర బంధువులు, మి(త్రులు-వీరందరు 

కొన్ని నమయములలో నీ మనస్సునకు గలంత గలిగించు 

మాటలనో, నీకుంగష్టము కలిగించు పనులనో చేయుచుందురు. 

వారిలో నేనుండి నాటక మాను చున్నానని [గ్రహింప వేల? 

నా సంకల్పముచేతనేకదా వారును (పవర్తింతుడు? నేను 

కథ నడపుచున్నా నని యెరిగి నన్నాశయించి, సర్వము నాకు 

విడిచిపెట్టుట చెప్పుడు నేర్చికొందువు? వారియెడ రాగ ద్వేష. 

ములు పెట్టుకొనుటచే నన్ను మటిచిపోన్రు దోషమునకు 



458 

(బాల్పడి కలత చెందుచున్నావు. ఇంక నన్నెజింగి వ_ర్తిం 

చుట నేర్చికొనుము. 

889. _ ఫుట్టిపెరిగి, పరిణామ వశమున గృళించి, 

నశీంచు చేహాదికమును, లోకవస్తువులను జూచి, వానిని బట్టి 
భోగసుఖము లనుభవింపవ లెనని యెంచి అవి మాప్పలనొంది 

అద్భశ్యములగు చుండంగా నేడు (వారంభీంచుట విచి.త 

విషయము! చెడినశించు బేపాదికమును జూచి, చెడినరించు 

చున్న వేయని యేడ్చుట వస్తువి వేకము లేని, బుద్ధిపీనుని పద్దతి. 
దేహాములను,భోగవస్తువులను | ప్రకాశింప జేయునది లోనున్న 

ఆళ్ళ వక్తి; అనగా దైవశ క్తి, అనలా 'జేశ్చండే. "దేనని 

బాహ్యారూపము లే చేహోదికము. మార్చు లేనిది, సుఖము 

నెల్లప్పుడు నిచ్చునదియు నగు నాత్మ లేక చేను నాశ్రయించి 
సుఖపడుమని ఉపనిషుద్థ్రామ, ఎంత న్పష్టమగు విషయము! 
ఇది తెలియక ఏడ్చు! 

890. వాగతీతమైన చేను ననంత (ప్రజ్ఞ, (ప్రకృతిలోని 
(పాణికోటి అనంత వై విధ్ధమును,-పుహ్పల తొ వృతశుఫలాదిక 

మండలి అనంత వై విధ్యమును ద్రూలముగా (జూచిన చో 

వ్య_క్షమగును. ఎన్ని రకములు, రంగులు, వాననలు, రూప 

ములు-అనంత వె విధ్యము-ఇందొక ,- యాకునుు, పువ్వును, 

లతను, ప౦డును-ఎవ్వండును కల్సింప లేండు. ఈనృష్టిలోని 

సౌందర్య మాధగవాను ననంత సౌందర్యములో నొక అంశ 

మాత్రమే యని భగవానుండు గీతలో ంజెప్పినాండు. (పకృతిని 
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(జూచి “ఆహా! ఏమి భగవానుని వర్ల నాతీత సౌందర్య 

సౌభాగ్యములు!” భగవానుని మహిమ నిత్యము దర్శించి, 

నమన్క_రించి భక్తితో. బూజించి తరింపవలెను. 

891. తీవ ముమువ్ష.త్వుము అనగా నిశితమైన 

భగ వద్ద్యానమును నిర్వహించి జన్గ రాహిత్యము ననగా 

మోశుమును గాంచు కోర్కె_యు 6గృవీయు నధిక జనులకు 

"లేకుండుటకు ౯గారణమ్ము వారందరు తిరిగి పెక్కు_మారులు 

జన్మించి, సంసారదుకిఖముల ననుభవింపవలసి యుం౦డుటయే 

కారణము. కాకున్న చో సాంసారిక విషయముల సాధించు 

బలో, వారు చూపు దీత, వకా(గతలలో నేలేశము మా,తనూ 

భగవద్ద్యాన విషయములలో ౯జూప్రుటకు 6౧గారణమేమి? 

అనగా నత్యధిక సంఖ్యాకులు జన్నమృత్యు దుఃఖములను 

బోంగొట్టుకొనుట కిచ్చగింపరు. పుట్టుచు, గిట్టుదుండవలె 

ననియే వారికోరిక. "ఇంక చేమైన చేను జన్నింపంగోరొనని 

కఠోరడిక్షుతో భగవంతు నాశ్రయించి తరింపవ లెను, 

892. నర్వనంగ పరిత్యాగమనగా సన్యానమని 

భావము. పరిత్యాగ ము, నన్యానము నను పదములకు విడిచి 

పెట్టుట యని యర్లము. నిజముగా నన్నియు భగవానుని 

హా స్తగతములె యున్నవి. నునశని చప్పికొనుటకుంగాని, 

మన చేతిలోంగాని యేమియు లేనిదానిని విడిచిపెట్టుట కరము 

"లేదు, సర్వ మోశ్వర పాస్తగతములై యున్నవని గుర్తించి, 
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యీశ్వరుని పాదపద్ధుములవై మనస్సు లగ్నము చేసిన చో 

నితరములశై మన మనస్సుపోదు. అదియే సన్యాసము, 

898. కాలమను మహానదీ (పవాహములోంబడి, 
మానన్ర(డు కొట్టుకొని పోవుచున్నా (డు. ఒడ్డునకు ౧బేరకుండ 

నెంత కాలము నీటిలో నానుచు. [(బతుకంగలండు? మజియు 

సీ శతిలోో 6(గూర జలచరములు కొతుకుచుండును. కొలంది 

కాలములో నీటమునిగి మరణించుట తప్పదు. తీరముచేరి 

సుఖము పొందవ అెనను కోరికయే ముముత్షృత్వేము. నిరంతర 

ఛగవద్ధ్యాన పరాయణుండై న వాని సిశ్వరుం డొడ్డుకు (జేర్చి, 

రకీంచును. మనమెంత (పమాదకర పరిస్థితులలో నుంటిసోా 

మొదట గుర్తించి, యా వెనుక ఛగవద్భ జనకు6 బూనుకొని 

తీరము చేరవలెను. 

894.  [పయాణములోంబుట్టి, (పతి నిమేవము, కాల 

మను బండిలో ౧బయనసనించుచుండినచే మానవజీవితము. 

రె లెక్కు_ట దిగుట, బస్పెక్కుట దిగుట, ఇది మానవ జీవి 

తము. పట్టుమని పది నిముషముల పాటొకచో నిలిచి సుఖ 

ముగా. గూర్పుండి నంతసించు నవకాశథము లేచే. కాలమును 

బండి ఆగదు. దానికి సాయము (పయాణములో ననగా 

(గాలమను బండిలో (బెండ్లి పిల్లలు, ఉద్యోగములు, భోగ 
ములు, వైరముల్పు రోగములు, వై రా! మన న్వగృ హము, 

(పయాణము లేనిది, సర్వసుఖముల నిచ్చి ఆనందింసం జేయు 

నది, దేవుడను గృహమే! ఆ గృహముచేరి సుఖించు నాలో 
చన కృషి చేయుకుప్పుడు ? 
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895. నమానత్వము లేక నమత్వమనున డెచట 

నున్నది? ఆత్ము'లేక పర మాతృ సర్వజీవులలో, జడములలో 

చేకము నద్వితీయమునై. , సమానముగా నున్నదని ఉపని 

పత్తులు, పలుకుచున్నవి. నామరూపములుగల (ప్రకృతి (ప్రపం 

చములో ననేకత్వము లేక భిన్నత్వము (ప్రదర్శింపంబడి 

యున్నది. నామ రూపముల భేదమును తుడిచి 'పెట్టుమని 

స్వార్ధపరులగు రాజకీయ వేత్తలు పలుకుచుందురు. టేవుండు 
నానాత్వములో (| బక్యలతిని నృజించినాండు. భేదములు తప్పవు, 

చాహ్యాద్భష్టికి భేదములు అంతరంగిక దృష్టి కేకతము 

తప్పవు. ఆంతరంగిక దృష్టి గలవారు జ్ఞానులు, మహాభ కులు, 

యోగులు కొలందిమంది మా(తెమే యుందురు. అత్యధిక 

సంఖ్యాకులు సమానత్వమునుగాక నానాత్వెము, భిన్న తరము 

గలిగిన దృవ్చిగలవా నే. వమునుజులలో రూపములు భధీన్నములు, 

మానసిక శక్తులు భిన్నములు, ఆకలి దప్పులు భిన్నములు; 

విభిన్న పరిణామ దశలలో నుండు విభేదము లుపన్యానము 

లచేం బోవునా? ఆత్మదృష్ట కంతయు చేకపరమా శే. అజ్ఞాన 

(పపంచమున భేదములు శాననములచే (బోవు. 

896. నమత్వ మెచట నున్నది? భావములలో, నేక 

త్వము లేదు. మానవులు పుట్టిన దేశ కాలములను బట్టియు, 

జననీ జనకుల ననునరించియు, నమాజ నంపదాయములను 

బట్టియు, భిన్నతి తప్పదు. పరిణామము ననుసరించి, వ్య క్రి 

లశణములు మారుచుందును. బంగారు పా(తిల్కు వెండి 
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పా(త్రలు, కంచుపా[తలు, మట్టిపా(త్రలు నమానములా? భిన్న 

తను గుర్తించి వ్యక్తుల కనుగుణమైన రత్రి నన్నిటిని నమ 

కకూర్చుట వివేకము. (పేమ అందరియెడ సమానముగా 

నుండవచ్చును. గాని, అందరకు సమాన సౌకర్యములు నిర 

ర్లకము లగును. భిన్న మానసిక పరిణామ దశళాంతర్లశల 

ననుసరించి భిన్న సదుపాయములు సమకూర్పుట వివేకము. 

ఆంతేరంగికాత్శ సమత్వమును బహొర ౦గ విభిన్నదశల కంట 

(గట్లరాదు., 

897. సమత్వమనంగా నాంతరంగిక సమదృష్టి. 

అనగా రాగ దేవర హితిమైన పరిశుద్ద హృదయము. అంద 

రిలో భగవదంశను దర్శించి, పరిణామ భిన్నతను గుర్తించి, 

తదనుగుణమైన సేవల నందిచ్చి ఉద్దరింపవ లెను. తద్ధినమునకు 

వివాహమునకు నాకే మం(త్రమా? పచ్చిమాంనమును దిను 

వానికి ఫలాహారికి నొకశే వి స్తరియా? చుట్టకాల్చుచు పొలము 

దున్ను వానికి నదీస్నాన శుద్ధుండై , వేదము వల్లించువానికి 

నొ శే చదువా? మందబుద్ధికి నిశిత కుళ్యాగ బుద్ధికి నాకే 
స్టానమా? శ్రీలకు (బురుషులకు నొకేరకము చీరలా? భిన్న త 

వ్యావహారిక (ప్రపంచము; ఏకత్వము నవమత్వము అధ్యాత్మిక 

(ప్రపంచము, రెండును కలికి వేయుట-అవి వేకుల కార్య(క్రమము. 

898. అక్క_ తెలియని జన్మముల నుండి మనతో 
వచ్చిన చేహాభిమాన, భోగకాంమయా సంస్కారములు, అహాం 

కార మమకాొరములు, మన చిత్రములో (బాతాళము వణకు 
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(బాతుకొని పోయియున్నవి. వానిని సమూలముగా (బీకి వేసి, 

భగవద్భక్తి నంస్కారమును వాని స్థానమున నిలిపి దృఢ 

మొనర్పుకొను కార్యము సులభమైనది కాదు, నజ్జన సాంగ 

త్యము, సద్ద)ంధపఠన పారాయణములు, వకాంతమున నాత్శ 

పరిశీలనము. జపధ్యానదీవ గలుగు సందర్భములలో దుష్ట 

నంస్కార ములు తొలంగినట్లు కనిపించును గాని, అవి అంత 

సులభముగా వీడిచి పెట్టవు; నమయము కనిపెట్ట పగంబట్టిన 

పామువలె 6గాటువేయును, దీనిలో నొక రహాస్యమున్నది. 

షర ముశ్వర కృపచే బర మేశ( రారాధన కాంత. జసనించును. 

పరమేశ్వర కృపచే దుష్టనంస్కాార ములు నశించును, పరమే 

శం కృపచే ధ్యాన జపాదిక ము నిర్విఘ్నముగా నడచును. 

అందుచే (బర మేశ (రు నర్చించు యత్నము సర్వకాలములందు 

(జేయుచుండ వలెను. 

899. కుటుంబ మందువలెనే, నమాజ మందును 

లోకమందును, నెన్ని యో మనస్సును చికాకు పలుచు సంధు 

టనలు జరుగుచుండును. వానిని గమనింపక తప్పుదు కాని, 

అన్ని టికంకు ముఖ్యమైన డేదో' తెలిసికొనవలెను. తెలిసికొని, 

దాసిని సాధించుటకు మనకశ్ల క్రి యు కుల నన్ని టి నుపయో 

నెంచి కొనవలను, అన్ని టికంు ముఖ్యమైనది, మన అస్థి 

రత్భము, మన శేగడియలో మృతి నంభవించునో తెలియదు, 

దాని నటుంచి, తక్కిన అముఖ్యవిపయములలో మనము 

కాలమును గడఫిశేయుట వలన 6దుదలేసి్ జనన మరణ([పవా 
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పది నిమునములలో మేఘము లదృశ్యములై, వరమున కవ 
కాశథము లేకుండ (బోయినది, మీరాబ్టిపూజ న[కవుముగా 

సంతృ వ్రికరముగా జరిగినది. ఇంతకంకు ఛగవాను నతి 

వేగముతో గాడిన కృపకు సాత్యమెచట లభించును. 

902. మనకుంగట్టి విగింపంబడిన యినుపగొలుసులను 

నముచితోపాయములచే (దొలగించు కొనుకు మోతము. 

అవియే సంసారబంధములు. వానిని సులభముగా |చెంపు 

టకు దారపు ముక్కలు గావు. మన చేతులకుళహాడ గొలు 

సులు బిగింపంబడి యుండుటచే, వానిని విప్పుకొనుట కవ 

కాశములేదు. బంధములులేని స్వేచ్చగలవాండు (గురువు) 

వచ్చి గొలుసుల నూడందీయ వచ్చును. లేదా, భగవంతు 

నారాధించిన చో భగవత్మ_స వలన నవితొలంగి పోవచ్చును. 

బంధములున్న వని, వానిని (దొలగించి కొనవలనని తెలిసి 

నచో, బంధవిచ్చేదన కార్య(క్రమము చేంబట్టవ లెను. 

908. మల వినర్ణనముచేసి ముడ్డి కడిగికొను ువరి 

కుపకారము చేసినట్లగును? శరీర కశ్ళులము పోవునట్లు తలంటు 

కొనుట లోకనేవ యగునా? దంతధావనము, నిత్యన్నా నము, 

మున్నగు పనులు చేసికొనని మూస్ట్రండు పశుతుల్యుండగును; 

తనబాగు తానెజుంగని అజ్జుండు. అ చేరీతిగా, అజ్ఞాన నివ్య త్తికె 

చేను నాశయించి ప్రార్థించుట, జపధ్యానాదికముచేసి చిత్త 

శుద్ధి నార్జించుట, (పలివ్య క్తియు (దనకుందాను జేసికొనవల 

సిన నిత్యకృత్యమే. నేను భగవంతుని పూజించు భక్తుండ నని 
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పది నిమునములలో మేఘము లదృశ్యములై, వరమున కవ 
కాశథము లేకుండ (బోయినది, మీరాబ్టిపూజ న[కవుముగా 

సంతృ వ్రికరముగా జరిగినది. ఇంతకంకు ఛగవాను నతి 

వేగముతో గాడిన కృపకు సాత్యమెచట లభించును. 

902. మనకుంగట్టి విగింపంబడిన యినుపగొలుసులను 

నముచితోపాయములచే (దొలగించు కొనుకు మోతము. 

అవియే సంసారబంధములు. వానిని సులభముగా |చెంపు 

టకు దారపు ముక్కలు గావు. మన చేతులకుళహాడ గొలు 

సులు బిగింపంబడి యుండుటచే, వానిని విప్పుకొనుట కవ 

కాశములేదు. బంధములులేని స్వేచ్చగలవాండు (గురువు) 

వచ్చి గొలుసుల నూడందీయ వచ్చును. లేదా, భగవంతు 

నారాధించిన చో భగవత్మ_స వలన నవితొలంగి పోవచ్చును. 

బంధములున్న వని, వానిని (దొలగించి కొనవలనని తెలిసి 

నచో, బంధవిచ్చేదన కార్య(క్రమము చేంబట్టవ లెను. 

908. మల వినర్ణనముచేసి ముడ్డి కడిగికొను ువరి 

కుపకారము చేసినట్లగును? శరీర కశ్ళులము పోవునట్లు తలంటు 

కొనుట లోకనేవ యగునా? దంతధావనము, నిత్యన్నా నము, 

మున్నగు పనులు చేసికొనని మూస్ట్రండు పశుతుల్యుండగును; 

తనబాగు తానెజుంగని అజ్జుండు. అ చేరీతిగా, అజ్ఞాన నివ్య త్తికె 

చేను నాశయించి ప్రార్థించుట, జపధ్యానాదికముచేసి చిత్త 

శుద్ధి నార్జించుట, (పలివ్య క్తియు (దనకుందాను జేసికొనవల 

సిన నిత్యకృత్యమే. నేను భగవంతుని పూజించు భక్తుండ నని 
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చెప్పికొనుట, చేను ముడ్డి కడుగుకొను చున్నానని చాటించు 
కొను దురహంకార దూవీతుండే. ఆతోద్ధరణము, దైవి 
కముగా లోకోపకార మగుననియు. జెప్పవచ్చును. కాని 
యది గర్భకారణము కారాదు. 

904. ఒంటినిండ (బుశుడు రోగము పెట్టుకొని, 

మందు ఫుచ్చుక్నకుండ (గాలము గడప్ర మానవ్ర౭డు 

మందు కొన లేని దరిిదుంచై యుండవలెను, బుద్ధిహినుం డై న 
నై యుండవలెను. జన్మజరా రోగమృత్యు దోషము లను 

జబ్బులు లేనివాండెవండు? వానికి మందు ఫుమ్చుకొనవలదా? 
ఈ మందుకు ధనమక్క_ర లేదు. దరిదుండు, బుద్ధిహినుండు 
కూడ 6దీసికొన వచ్చును. “జావధమ్ జాహ్ని వీతోయమ్ 
వై దో్యోనారాయణోహారికో హారిన్దురణము చేయుటకు ధన 
ముతో నిమిత్తము లేదు. హారిస్తురణమే గంగోదకము. 
ఉదకమంతా గంగోదకమే అది పర మాళ్శనుండి వచ్చిన దే. 
"స్పీక్ శేశవాయస్యావా! నానాయణాయస్వాహా” యని ఉద 
కము పుచ్చుకొనిన సర్వరోగములు పోవును. జబ్బుముదిరి 
చాలకాలమైనది, త్వరపడి మందు తిని మోవారోగ్యము 
నాస్టింపుండు. 

905. హిందూ ధర్భము ననుసరించి, ద్విజులు, 
గాయత్రీ మంత్రమును జపించి ఉదకము చల్లి పంచ[పాణము 
లక్కు మూలళ క్రి యగు పరమాత్మకు నాహుతులిచ్చితి చేడు 
అన్నము, “అమృతమస్తు, అమృతో పస్తరణ మసి.” యను 
టచే నమృతమగుచున్నది. అన్నము తినుటవే బలము రావ 
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చ్చును గాని, అమృతము తినినచో సర్భదోవ. పరిహారక 
మగును. పరమాత్శు కరించిన అమృత (_పవాదమును దిను 

చున్నాము. (తిదేహమలములు నశించి పూర్ణ శుద్ధిచే (బ్రహ్మా 

జ్ఞాన సిద్ధి కలిగి తెరింపవచ్చును. అట్టె పద్దతిని విస్తురించు 

ద్విజులు దండనారు లు. 
లర? 

906. ఈశ్వరనంకల్పము చేతనే మనము (పతి నిమే 

పము (బతుకగలుగు చున్నాము. ఇది మనము నరిగాం 

దెలిసికొన్న చో మనలోనే భగవానుడు మనకు గోచరించును. 

మజియు. [గవుముగాం గొంతకాలమునకు బేవునికి మనకు 
'ఛేనము బేదనియు బోధపడును. మనగుండె కొట్టుకొనుట, 

రకము (పసరించుట, సంచ(పాణములు తవు క ర్భృవముల 

నెరవేర్చు చుండుటయు చేహావయవము లన్నియు బని 
చేయుటయు లోనున్న ఆత్ముశ క్కి (పదర్శనమే. మనస్సు, 

బుద్ధి తెలిసికొను పని దేవుని శక్తియే. మన (పతి 

కణ జీవిత చలనము, పరమేశ్వర నంకల్ప శక్తియే; మజొక 

శక్తియెదియును లేదని తెలిసికొన్న చో, సర్వ(ప్రాణులలోం 
౧బరమాళ్ళృశ క్రి నరము చేయుచున్న దనియు, "నేను, సివు 

భేదములు మన అజ్ఞాన జన్యములనియు బోధపడును. 

907. మనదేశ (పధానియో, అధ్యశ్షుంతో మన 

యింటికి వచ్చుచున్న యెడల, మన గృహామునే కాక్క మన 

ముండు పట్టణమంతయు 6(బజ లే శుభ మొనర్చి, అలంకరించి, 

మంగళ వాద్యములత్ నాహ్వానింతుము. మనము జాన చయ 

వులు తెణిచి చూచినచో, నర జగ (తృధానియు న ర్వాధి 
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పతియునగు పరమాత్శు నిత్యము మనతో, మనలో, సర్వత 
సూతురూపములో నంచరించుచునే యున్నాండు. మన మా 
పర మాళ్శను గుర్తించుట లేదు; పట్టించుకొనుట లేదు; లేనట్లుగా 

వ్యవ హారించు చున్నాము. 

908 మాటకు నిలబడు మానవుడు మహిలో 

లేకు. ఒకమాట నిచ్చుట, దానిని మజుచుట భరా తృణీక 

రించుటయో, సామాన్యముగా జరుగుచుండును. మాటలో 
మాధవం డున్నాండని గుర్తింపవలెను. సత్యమనంగా మాధ 
వుండే. పలికినమాట ననుసరించి వరించిన చో మాధవుడు 

హరించి రవీంచును. తొందరగా మాటయిచ్చి, దానిని 
విస్టృరించు శుందులకు? నూటికి 6దొంబది మందికి మాటా 
డుట చేతకాదు. అనాలోచితముగా, మాటాడుదురు; 
మాటలోచేవుని (జూచుట నేర్యవలెను. ఒకమాట పలికి 
దాని ననుసరించి వర్తింపవలెను. ఈయొక్క_ సాధనముచే 
ముక్తి లభించును. ఆలోచించి మాటాడుట; మాట ననున 
రించి వర్తించుట పర మేశ్యరారాధనమే. 

009. “కామ[క్రోధాదికమును నిగహీంచ్లుశ కి నాకు 

లేదు. ఎంతటి వారినై నను లోంగొను శక్రినిచ్చి వానిని నీవు 
నృజించితివి. నే ననేక జన్మముల చేవహానంపర్మ_ చేహాభి 
మానములచే గామౌాదిక వ్యామోహములక్రు వశుండనై 
యున్న నేను వానినెట్లు జయింపగ లను? నిన్ను నమ్మి న్భరణ 
కీర్రన ధ్యానాదికము చేయు బుద్ధి సీకృపచేతనే కలిగినది. 
కామ క్రోధాదికము తప్పుదారి పట్టింపకుండ నీవు కృపజూవి, 
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రశ్నీంపవలిను. నేను న్యయముగా చేశ క్రియు లేనివాండ 
నగుటచ్చే నీపై నాధారపడి తరింపంగోరు నన్న నుగ్రహింవు 

మ”ని భగవానుని (పార్టి ౧పవ లెను. 

910. పగలు, ర్యాతియు నాయునాయమును హరించు 
చున్నవి. సూర్యు. డుదయించి వెలుతురు వచ్చినదని నంత 

నించి. సాంసారిక కర్టత్యములలో 6 బడి తిరుగు చున్నాము. 

రా(తియెనదని హాయిగా ంబరుండి ని(దించు చున్నాము. 

అసలు విషయము మరచుచున్నాము. అనలు వినయము 

మరణకాలము నమోపించుచున్న ది కడా! మరల జూవకుండ 

(బుట్టకుండ నుపాయము చూచుకొను బుద్ధి వుట్ట చే! ఎన్ని 

మారు లీవావు! బుద్ధియు 6బెరుషముగలవాం డొకసాశే 

దావవలయును! ఎన్నిమారులు చచ్చితివో లెక్క పెట్ట 

(గలవా? మృత్యువు నోటిలోనుండి యింకా భోగములా? 
పర మేళ్వరు నా(శ్రయించి జనన మరణములు లేకుండంజేసి 

కొాసరాదా?- 

911. “చావు పుట్టుకలు రోగములు కామ క్రోధ 

ములు దుఃఖములు నేను బెట్టిన మాట నిజమే. అవి మిము 

చాధింపకుండ నుండుట కతిసులభమైన ఉపాయమును/సాడ 
౯ జెప్పియున్నాను. ఈ యుపాయమును గమనించి ఆచ 

రించుటలో నెట్టి కష్టమును లేకుండ, అత్యంత సులభ 

మొనర్చి చూకితిని ఆ యుపాయమున న్నే శణమందును 

మజువకుండ నుండుకే. ఇంజేమి గ్రేశమున్నదని మిరు 
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నన్ను గురులో నుంచికొనకుండ సంచరించు చున్నారు? 

మాకున్న నకలదుఃఖ పరిహారమగున్వే నకల శుభనుఖములు 

లభించునే. ఇది నేంజచేయుదునని మాటయిచ్చి యుంటి'నే, 

నమ్మరా! తప్పునాదా మోడా?” భగవానుని మాటలు! 

912. కాల మను మహః(పవాహాములోంబడి కట్లు 

కొని పోన్రుచు మునుగుచు ంచేలుచు [పాణహ+*నికి బెదురుచు, 

సుఖాపేక్ష తో నుఖమెచట లభించునో తెలియక, విండ్రాడి 

వీల్లలను గనుట్క, ధనగ్భహాది నంపాదన తాప[తయములో, 

రాగజ్వేవ వై వె రములకు గురియె (ప్రాణికోటి రోదనము చేయు 

చున్నది. అందుచే నేకొంపలో (జూచినను వివిధకారణము 

లచే వివిధ విధముల రోదనము శే వినంబడుచున్నవి. ఈకాల 

(పవాహామునుండి బయటపడి, స్టిమితముగా (గూర్పుండి, 

దుఃఖపరిహారమును సుఖావా క్రి నిచ్చు పరమేశ (రా రాధన 

తత్పరుండ వె, శాంతిగ న యత్నింపవా +? 

919. ఇష్టములు రెండు రకములు; మనకిష్ట మైనవి; 

దేవుని కిష్టమైనవి. మనకిషస్ట్రమైనవి దేవుని కిష్టముకాక పోవ 
చ్చును. శచేవుని కష్టమైనవి మనకిష్టమైనవై తీరవలెను 
మార్గాంతరము లేదు. మనము చపల చిత్తులము; అజ్ఞాను 

లము, తాత్కాలిక సుఖ లేశములకై అభ్జులునాచు నలు 

లము. మరియు నేది నిజముగా సుఖ(పడమో యీది దుఃఖ 

గీవదమో తెలియని వారము. భగవంతుని కిష్టమైన వేవో 

. అనుభవజ్ఞుల వలన బెలిసికొని, వానిని మనకిష్టము లొనర్చి 
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కొని, నంపాదించికొనవలెను. ఇంద్రియ నిగ్రహము ధర్జు 

తత్పరతృ భగవది( శాన జపధ్యానాదికము భగవంతుని కిస 

మైన వే కాక్క భగవత్కృపావ్చుతము నిచ్చి, జననమరణ 

(పవాహమునుండి తప్పించి రక్నీంచునవని యెబుంగవలెను. 

914. భగ వద్ద్యానము, భగవ త్సామో త్కార మగు 

వణకు జేయుట ముఖ్యము. అభ్యాస బలముచే ధ్యాననిష్థ 

కుదురును.  బేహూమును ధరించుట, దానితోగల సంసార 

కార్యక్రమములు నెర వేర్చుట మనక నేక కోటి జన్మముల 

నుండి అభ్యాసన బలముచేతనే నం[కమించినవి, ధ్యాన జపాది 

కము నలవరచుకొని, అభ్యాస మును విడువకుండ 6జేయుచో, 

దానికిని బలము కలుగును, ధ్యాన జపాదికము (పతిదిన మొక 

నిశ్చ తకాలమందు మార్చు లేకుండ జరిగించు దితు పెంపొంది 

నచో దాని మహిమ వ్య క్తమై యెన్నంవెన్ని కష్టములు సంభ 

వించినను విడువంజూలండు, వ్యర్థ దుఃఖ(పద సాంసారిక కార్య 

క్రమాభ్యాన బలము శ్నీణించి తుదకు నశించును. 

9.5. భగ వద్ద్యానము చేయుట సాటిలేని మహాదీశక్ష. 

ఈదితువలన సాంసారిక (కియాక లాపము చేవియు సీయంజాలని 

సత్సలితములు లభించును. ధ్యానజపాదిక విపాపర సుఖముల 

నన్నిటి నిచ్చును. భగవంతునిపై ధ్యానమనగా, దుఃఖాగ్ని 

నార్చి వేయు దివ్యామృత ధా రావాహీనిలో స్నాన మాడుటయే. 

ధ్యానము వలన బర మాత్శతో నన్నిహితె సంబంధము, 

నంపర్క_ము. నావెనుక, 'నేకత్వము సిద్ధి" చును. దాని ఫలి 
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తము పర మాతు లతుణమువైన అవ్యయానంత శాంత్యొ 

నంద బలములు నం[కమించి, తరింతుము. 

916. వ నమయమున శేమి తటస్థించునో తెలియ 

కుండున దీలోక లశ్షణము. కాని యీతణమునను మనము 

క్రోరినదే జరుగునట్టు చేయుశ క్రి మనకు లెదు. అందుచే 

మనల బాధించు విషయములు తటస్టించు వతణములలో 

మనము దుఃఖతఫ్ములము కాక తప్పదు. అన్ని తేణములు, 

అన్ని శ కలు చేతలలవాండు పర మేశ్వరు. డొక్క_ందే. 

కావున నన్ని కణములలో నౌక దానిని విడిచి పెట్టకుండ, భగ 

వానుసి పాదపద్భము లా[శయించి నిలిచిన చో నన్నినమయ 

ములు మన కనుకూలములగును. ఇట్టి నదుపాయముగ ల 

మానవులు, డాని నుపయోగించికొని, సుఖంపళేల ? 

917. మనకు భగవానుండిచ్చినది, ఈయనిది రెండును 

మంచివే. ఇచ్చినది మనకానందము నిచ్చును. ఈయనిదియు 

మన కానందహేతు వేయని వెంటనే కాకున్నను తరువాతే 

నైనను బోధపడును. ఇందొక నియమమున్నది. మనము 

సంపూర్ణ ముగా భగవానుని పాొదపద్భముల కాతార్పణము 

చేసి, ఆదీక చలింపకుండ నిలంబెట్టు కొనవలెను. అట్టి నిశ్చల 

దీక్షతో మనము భక్తులమై జీవించుచో చేవు(జేమి చేసినను 

మనకానంద శాంతులేకాక, జ్ఞా నమోాతు సిద్ధులును కలుగును. 

మనము మన జేవితసర్వస్యమును నశించు “వస్తువుల కీయక, 

"జేవుని కిచ్చుట నేర్వవ లెను. 
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018. శరీరము మనకు (గలుగ౯జేయు నసంఖ్యాకము 

లైన రోగాదిక కేశము లనుభవించుట బాలక పము. కామము 

నెవ్వండును జయింపలేండు. కామోాసభోగముల కలవడితిమా, 

తుద మొదలులేని చికాకులు కలిగించి, వేధించును. అందుచే 

శరీరముతో (బొత్తు విషనరృముతో ౭€జెలగాటము వంటిదే. 

నాజేహమే యని మమకారము మూకితిమాా కాటువేసి 

నీరును, "దేహము మన క్రపకారము చేయకుండ, దానివలన 

బాధలు మనకులేకుండ, వాడుకొను చేర్చు సామాన్య విప 

యము గాదు. చేహాముతో చేను నారాధించి డై వక్ళృప 

నార్జించినదప్ప్క, మనకది చప్ప లేనన్ని దుఃఖములిచ్చి తీరును. 

"దేహముతో దై వకృపను సంపాదించు నాతిండే బుద్ధిమంతుండు. 

919. మనమ నేక వస్తువులను వాడుకొనుచున్నాము. 

ఒక్క_కు లోపము జరుగుచున్నది. వస్తువుల విలువలను 

నరిగా 6ంబెలిసికొని మజియు వాడుకొనుట వలన, మనల నవి 

మోనగింపవు. మనము వాడుకొను నన్ని వస్తువులలో 

-దేహాూముకంకొు ముఖ్యవస్తు ఏింకొకటి లేదు. చేసాము విలు 

వను నరిగా గు ర్తింపకుండ వాడుకొనుట వలన, ననుకొనని 

మాసనములకు గురియై, దుఃఖమగ్నుల మగుచున్నాము. 

మనము దేహములను సరిగా వాడుకొన్నచో నిశ్వరదర్శన 

మగును. (పతి దేహములో బేవుండున్నాండు; దేహమే "బేవా 

లయము. అందుచే చేహాము, చేనుని (జూవీపోవలెను, దేహ 
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మెట్టును పోకతప్పదు. పోవులోపున చేవుని దర్శనమిచ్చి 

పోవు మహాభాగ్యము పట్టుకుంతే పుణ్యమో ! 

920. జీవుడు దేవుండు నమష్ట్రీగా గావురము చేయు 

నిశి చేహము. ఈదేహా మనునింటిలో హృదయ మను 

గుహాలో సూత శ్రరూపమున (బర మాత్మ నివసించియున్నా (డు 

పర మాత్మయే జీవరూపమున చదేహమంతయు వ్యాపించి, 

శాఫురము చేయుచున్నాండు. జీవుని కీయింటం గావలసిన 

నదుపాయము లన్నియు నద్భుతముగా జేయంబడినవి. ఇందు 

సవద్వారములు; వంటయిల్లు గర్భకోశము; మలమూత 

స్థానములు, శ్రీలకు లీశుక్రోశథము, వాయువు స్వేచ్చగా లోనికి 

వచ్చు నూవిరితిత్తు లను కిటికీలు ర_క్ష(పనరణమునకు నాళ 

ములు (కాలువలు, కాలము తెలుపు గడియారము గుండే 

కాయ, దంతము లను క క్తిపీటలు, రుచులు తెలుపు నాలుక, 

వాననలు తేలుపు నాసిక, మున్నగున వన్నియు నున్నవి. 

ఒక్క_ కు లోపము! జీవుం డీయిల్లు పరమాత్శ న్వంతమనియు, 

(దానం దద్దె కున్నాండనియు చెప్పుడో లేచి పోవలెననియు 

౧చెలియక ఇల్లు నాదేయను చున్నాండు! గెంటి వేయం బడు 

చున్నాండు! 

991. ఇంటి యజమానిని గుర్తింపక, కట్టవలసిన 

అదె సొమ్యుకట్టక,) యున్నాళ్లు పరగృహాములో నుండలోలవు? 

“మతియు స్వగ్భహా మేనాటికై నను సంపాదించి కొనవలదా + 

'“మాళ్తాాద చూవినను పరగ్భహము పరగృహామే కదా! స-దేహూ 



475 

మను గృపహామున కధిపతి, సీ హృదయ మందిరమున నివ 

సించుచు, గృహామునకు వలయు సౌకర్యము లన్ని యు/భార్చు 

చుండు యజమాని సామాత్పర మేశ్వరుండే. ఆయన యింట 

నున్నందుకు నీవు కట్టవలసిన పన్ను భక్తి తో బర మేశ్ర 

రారాధనమే. ఆయనను సరిగా (బూజించిన చో నికు స్వగృహ 

(ప్రాప్తియగును. నీ స్వగృహము భగవానుడే. ఆయనను 

నిర్శల చిత్తముతో బూజించి సంతోషింప (కేయుచో, 

(దనలో నై క్యమునిచ్చి ధన్యునింజేయును. 

929. మాయ యనగా నర్థము నొకనందర్భ ములో. 

జూడవచ్చును. (పతి వ్య క్తియు సాధారణముగా దానిచట 

స్టిరమే యని తలచి, వస్తు సంపాదనక్షై కృషినారంభించి జీవి 
కొంతము వణకు నంచే నిమగ్ను౭డై యుండును. ధనము, 

గృహాము, తదితర వస్తువాహానాదికము, మజియు (దన నన్ని 

పిాంతులగు భా ర్యాపు_తాదుల కొజకు 6౧దాప్మతయము, - 

విసుగు విరతి లేకుండ నుండును. ఈ కృషిలో నపజయావ 

మానములు కలుగకుండ నుండవలెనని అప్పుడప్పుడు [వత 

ములు పూజలు చేయుచుండును. నకల దుఃఖ నివారణాత్శక 

మైన మోతమును గోరండు. మరణవేళ సమిాపించుచున్నను, 
తన కుటుంబము గృహాధనాదికములను గూర్చియె కార్య 

(కవముములలో. దగుల్కొ_ని జీవించును. అనలు విషయమేమని 

(పశ్నింపండు. తానెన్నండిచటకు మరల రాంజే! (బ్రహ్మ 
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జ్ఞానము తన్ను రశ్ష్నీింపలల దివ్యశ క్రియని "తెలీయవలడా ? 

తెలిసికొన గోరండు. ఇదియే మాయ. 

928. దోషములు కొన్నివోయి, కొన్ని మిగిలిననేమి 

లాభము? ఒక్క దోషము మిగిలినను వాధించుటకు 6జూలును. 

సర్వదోవములు, మిగులు "లేకుండ సమూలముగా నాశన 

మెనప్పూడుగాని మనకు దుఃఖసమ్మి(శీతముగాని సుఖము లభిం 

పదు. అందుకు మనకు సర్భ్యవిషయముల గూర్చిన దోష. 

ములు తెలియవలెను, అనగా నరతోముఖ సంపూర్ణ జ్ఞానము 
కావలెను. అదియు(జాలదు; దుఃఖలేశము లేకుండ శేసికొను 

నుపాయము, సాధనయు (గావలెను. అనగా, సంపూర్ణజ్ఞానము, 

సర్భదోవ పరిహార సాధనము; దానిని జీవితములోంజొప్పించు 
వ[జనంకల్పము విజయము సాధించుటయు మనకుంగావ లెను. 

భక్షి జ్ఞానములతో భగవతత్త్వము నెటిగి భగవత్కృప 
నార్జి ంచు కఠోర దీతును కొనసాగించుటయు విజయము 

గాంచుటయు మనకు వలయునవి. 

924. నృష్టీ, నృష్టికర్హ నెరిగించుట కే యేర్చడినది. 
మన భోగానుభవము కొజుశకేర్పడిన దనుట, మన బుద్ధి ' 

మాంద్యమును (పదర్శించుకేగాక, సృష్టి కర్తయగ పర 

మాతు. అవివేకి యని నిందించుకే యగును. (1 మన 
భోగానుభవము కొజుకు (|[బపంచమండలి వస్తువులు చేయ: 

బడలేదు. ఏలన నవి వికొరములకు లోనై చికాకులు కలుగ 
జేయును ముఖ్యవన్తువులలో దేహము (ప్రధానము (2) నృవ్షి 

OF 
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క_ర్తయగు పరమాత్శ నిందయగు శుట్లనంగా మన భోగసుఖ 

మునశై_ ేహాదికమును కల్పించినచో లోపములు “కుప్పలు 

తిప్పలుగాంబెట్టి, అనుభవింపుండని మనల నాహ్వానించినాం 

డని తలచినచో భగవానునికి మోనగించు స్వభావ మున్న 

దనుకు యగును. అందుచే లోపములు దోషములు గమ 

నించి అవిలేని పర మానందస్థితి నిమ్మున్తి డానికొలుకు చేను 

నారాధింప్రుమనియే భావము, 

925. మానవజన్నమె త్త, దుఃఖ మువోవుటకు, స్ట్ 

సౌఖ్యము లభించుటకు నేమిచేయవలెనో తెలిసికొని, చేయుకే 

వేదాంత రహాన్యము. మానవుండ పుట్టి, "చేవ్రండగు కు 

చేయవలసిన పని. తక్కిన దంతయు. (దగుల. ంబెట్టుటకు 

మాత్రమే పనికి వచ్చు చెత్త. “ఇల్లు, ధనము పొలము 

నంపాదించినాను. బిడ్డలను కంటిని; పేరు (పతిస్థలు తెచ్చి 

కొన్నానని చెప్పినచో ఆహా! మి అదృష్ట్థవంతుండండి!” 

అని జనులు సలుకుచుందురు. ఒకటి యాలోచింపరు. కల్తి 

లేని సుఖమెప్పుడై నా కలిగినదా? ఈగ్భహ ధనాదికమును 

విడిచిసెట్టి "చేహామును దహనమున కిచ్చిపోవుట తప్పుదు 

కదా! అయినచో నిది సుఖమని పలుకుదు వేల? పాలు కావ 

లెను; విషముతో .గలిసినవికావు; పంచదారతో గలిసిన 

స్వచ్చుమైన పాలు - అనగా దుఃఖనమ్మి(శీతముగాని, స్వచ్చ 

మగు నిత్యానంద శాంతి సమృద్ది కావలెను. అది సాధించు 

మానవ్రు+కు దేవుండగును. 
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926. "వార్థశేముని వృ క్తీనామ్, యోగోనాం లేత 
నుత్యజామ్.” కాళిదాసు. “"వార్థకమున మునివృ త్రి దేహా 

మును త్యజించులోవున యోగ సిద్ధి” ఇదియే ననాతన భారత 

తత్త్వము. వార్గకము మునివృ త్తిచే ౧బౌవనమైనది కావలెను; 

మునివృ త్తి యనగా సారాంశము భగవంతునియందు మన 

స్పును లగ్నము చేయు కే. వార్లక దశ నంటిఇెట్టుకొనియుండు 

సీరనము, రోగము, వెణ్ణివాంఛలు, చెల్లని అధికారములు, 

అమిత దుఃఖదాయకములు. అందుకే భారత ధర్భము, 

వి ద్యార్థి దశలో "వేద వేదాంతములు చెప్పి, గా ర్హన్యములో. 

దదనుగుణ కర్మానుస్థానము చేయించి, వారక దశకు భగ 

వంతునివై దృష్టి శేం|ద్రీకరించుట నేరి; మరణదశలో నీశ్వ 

నైక్యము సాధించి చేహము విడుచుట కార్య (క్రమమును 

బెట్టిం. వార్లక మర ణావస్ట్రలు దుఃఖ పెతువ్రలు కాకుండ, భక్తి 

జ్ఞానధ్యానములచేం బవి(త్రములై ముక్తిని సాధించు భారత 

ధర్భ మెంత గొప్పదో! 

927. భక్తి యుక్తి శకి ముక్తులులేని (బతుకు, 

(కిమికీటకముల (బతుశే. (1) భక్తి, భగద్భ క్ని; మనకుగల 
దుఃఖకారణములను దొలగించ్చి సర్వశుభములిచ్చును గావున 

నిరంతర భగవదారాధనయే భక్తి. (2) యుక్తి అనగా 
జ్ఞానము, జ్ఞానమనగా మనమెవరో, సృష్టి కర్ల మేమో, సత్య 

మేదో అనగా సత్యస్వరూపమగు పర మాత్మ తత్త్యమేనూా 

"తెలిపి ఆనందమిచ్చునది. అదిలేనిదే మిగిలిన వెన్ని తెలిసిన 



479 

నజ్ఞానమే. (క్ర) శక్రియనగా దైవశక్తి; అమోఘ మైనది; 

సంక ల్పమా[తమున నన్నియు సాధించునది; భగవాను నర్చిం 

చుచు తల్లగ్న చిత్తులకు నం(క్రమించు జై వబలము. అపుడు 
మానవుడు భగవత్తుల్యుండగును. (4) ముక్తి యనగా సర్వ 
దుఃఖములనుండియు విము కి లేక మోత్షము; అవ్యయానంద 

928. సన్యాస మనంగా విడిచి పెట్టుట; కాపాయాం 

బరములు, రు[దాతుమాలలు, దండకమండలములు దానికి 

చాహ్యాచిహ్నా ములు మ్మూతమే. విడిచి చెట్టుకే ముఖ్యా 

ర్టము. "దేనిని విడిచిపెట్టుట? నోనగించి దుఃఖమునిచ్చు 

నన్ని టిని విడిచిపెట్టి, నత్యునరూపమై, నకలానందములను, 

నమకూర్చు న ర్వేశ్వరుని పట్టుకొని పూజించు కు సన్యానము, 
భగవంతు నారాధించుట కడ్డువచ్చు నన్నిటిని విడువవలెను. 
మజియు విడిచి-పెట్టుటనగా, వస్తువుల సరియెన విలువ నెజింగి 
వర్పించుటయ. ఇదియే ఆంతరంగిక నన్యాసము. గృ హాస్థుల 
కిది సరిపడును; అనగా గృ హాసులు సన్యాసుల జీవించుట 

6 రా 

నేర్చినచో ధన్యులగుదురు. బాహ్యా భ్యంతర సన్యాసులు 

కొలదిమందియే యుందురు. 

929. వై రాగ్యమనంగా చేనిని విడిచిపెట్టుట గాదు. 0... వి 

వస్తువు లన్నిటిని వాని విలువలను నరిగా €చెలిసికొని అవన 
రోచితముగా వాడుకొనవచ్చును. వె రాగ్యమనంగా సిరా శ్రా 

వాదియె, మూల 6గూర్చుు౦డ్ డె న్య విసూదములను చూపుట షా టా 
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కాదు. వికార లక్షణముగల వస్తువులు మాకుఎ నొందుట 

చూచి కలత చిందకుండుట, నిర్వి కార మై, నిత్యస్వభావము 

గలదేదో (గ్రహించుట, డానివై ననురాగము మాపుట నిజ 

మెన వె రాగము. పరిణామ సూ[ తము ననుసరించి, మారి ౬. 6 0 

పోయి అదృశ్యములగు "దేహాదికమును జూచి, నిర్విచారముగా 

నుండుశే వై రాగ్యము. మహాక్తులు సన్యాసులు కారు; 
లి అగ 3 అన వం న ఇ ఉగ గృహస్థు లే. నిత్యవస్తువై న దెవుని నమ్మి అనిత్యవస్తువుల 

నమ్ముకుండ వాడుకొనవ లెను. 

930. భఛగవాను(శు భక్తుడు కోరినంత నే (ప్రత్యతు 
మగుట కిష్టపడండుు కారణము తరచుగా దర సనమిచ్చు చో 

భ కృండును "దేవుని (చేలికగా (జూయను. భగవన్హుహిమను 

పూర్తిగా నెరిగిన మహాత్య లెల్ల ప్పుడు దర్శన మిచ్చినను 
భగవాను నచంచల భక్తితోడనే పూ జింతురు. అట్టి పరి 
పూగతలేని భక్తుల కరుదుగా దేవుడు దర్శనమిచ్చును; 
వారికి బరోవ్ష దర్శసమిచ్చును. వారి కిహాజీవిత సౌకర్య 

ముల (ార్పుటలోను, శుభముల నిద్చుటలోను కష్టముల 

నివారించుటలోను భగవానుని కారుణ్యము పరోత్షముగాం 

గానబడును పూర్ణ భక్తునికి నదా దర్శనమిచ్చును; "నదా 

పశ్యంతి సూరయః దిఏవచమురాతతమ్.” కన్నులున్న వాని 
కాకనము సడాగోచరించు రీతిగా, జ్ఞానులు సరమాళ్శు నెల్ల 
పుడు దర్శించుచుందురు. ' 
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981. నీకు వ్యతిరేకముగా చేదైన లేశమా(త్రమైన 

(దటస్టించుట కవకాశము లేదు; కారణము నీవు నాకు సంపూ 

రృముగా బణతుండవై, ఆక్ళారణము చేసితివి, నన్ను 

నిరంతరము స్థృరించుచు సీమనన్సు నాయందు లగ్న మొనర్చి 

తివి, ఇంక నీకు లేశమ్మాతమైనను పాసములేదు. నేను నిన్ను 

సర్వకాల సర్వావస్టలలో 6గాపాడుచు నీకు మనః్షేశము కలి 

గించున చేదియు జరుగనీయను. బెంగలన్నియు విడిచి 

హాయిగా గూర్చుండు మిని పర మేశ్వరుండు నాజివులలో 

నఎష్టముగా (బలుకు చున్నాండు. బ్రింతకంకు నదృష్ట్ర మే 

ముండును ? 

982, _ “నేను విడిచిపెట్టిన భక్తుండే భ కుడు, “నేను” 

అసత్యము; పరమాత్మయే సత్యము. అదియే నేనని జ్జున 

సిద్ధిచే నెజింగిన వాంటే జ్ఞాని. నంసారమగ్ను లై నవారికి అహం 

కార మమకారములు పనిచేయుచుండును. అది తప్పని తెలిసిన 

జ్ఞానికి, భ కునికిగూడ నప్పుడప్పుడహాంభావముె (బడి మోన 

గించును. ఈవిహ యములో నర్వమిాశ్వరుండే యను భావము 

స్టిరపడి, చలింపకుండ నుండవలెను. వమా(త్ర మేమరినను, 

అహాంకారమువచ్చి అదివణు కనేక్ష జనములలో నార్జించిన 

భ కిని జ్ఞానమును గలుషిత మొనర్పును. దీనికి మందు, 

"సర్వకరృ యిీాశ్వరుండే” యను విశ్వాసమును తపస్సుచే ' 

నిశ్చల మొనర్చి కొనవ లను, 
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938. భగవద్ద్యానము చేయుటకు (బపీ(త్ర స్టలకాల 
హృదయము లవసరమనుట నిజమే. కాని వానికై. (ప్రయత్న 

మవనరము లేదు, అన్ని స్థలములలో ఛగవాను(డు నిండి 

యుండినందున, నన్ని స్థలములు పవి(త్రములే. అదే విధముగా 

భఛగవానుండు లేని కాలము లేదు, కాన్రన నన్ని వేళలు పవిత్ర 

ములే. భగవద్ద్యానమునకు వృదయము పవి(తముగా నుండ 

వలను. నీన్ర భగవద్ధ్యాన మారంభించి నంతన్సే భగవన్నామ 

న్యురణ న్పర్శమా।[తముచే (బవిత్రమగును. ఇంక ంబవితతా 

నమస్య యేది, "అపవి(త్రః పవి(తోవా, స ర్వావస్థామ్ గతో 
వివా యఃస్తలేత్పుండరీకాతమ్ న బాహ్యాభ్యంతర శ్యుచి ౯ 

యని చెష్పంబడెను, “పవి(త్రుడై నను, అపవిత్రుడై నను, 

సకల శుభాశుభావస్థలలో నున్నను, నెవండు ప్రుండరీకాతుని 

స్థరించునో వాడు చె నలోపల సుచియ్ యసగా 6బవి 

(తుంజే” "దేవుని న్మరించుకు చాలు అపవి(త్రత లన్నియు. 

బోయి పవి[తత నంభవించును. 

9కిశ. పతి నిముషము ' భగవానుం డిట్లు పలుకు 
చున్నాండు; “నీవు చేయునది చేయం లది చేయవలసినదియు 

"నేమియు లేదు, నీవునన్ను మజువకుండ నుండుకే ముఖ్యము. 

సిశేని వలయునో సీకంకు నాకు సంపూర్ణ ముగా ందెలియును. 

సీన్రోర్కె లను, సీసమస్యలను, సీబాధలను నేనెజుంగదును. 

వానిని నాకు విడిచిపెట్టి, నేను వాని నెంత సీకు నంతృ క్తి కర 
ముగా (బరిమ్మ_రింతునో చూడుము. సీ పనులను నేను 
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న్భయముగా జరిగించుచుండంగా సీకెందుకో యింక నాందోళ 

నము? ఎన్నిసారులు చెప్పవలెను? నేను మజుల జెప్పు 

చున్నాను; "అన్నియు నాకు విడిచి పెట్టి; నన్నుముజువకుండ 

నుండుము. నన్ను భయభ కులతో .బూజింపుము.” 

955. యోగ్యుడు, సమర్హుండు నై న యొక వ్య కి 

నకు మి[తుంతచై న యెడల మనకనేక విధములుగా నాతండు 

తోడ్పడి, నంతసింపంజేయును. కాని యామి[తుండు నిష్క 
లవ పురుషుడు కావలెను, మన మతిని న్యార్లమున క్రుప 

యోగించుకొన (జూచు వానిని మి(త్రుండన రాదు, సార్ల 

రహితుండైన మి(త్రుడు మనకెల్లప్పు డానంద మిచ్చును. 

అనంత పరిపూర్ణత, అఖండ యోగ్యతేగల భగవానుండు 

మన మి(తుండై నచో, నట్టి పరమమై।త్రి వలని సౌఖ్యమును 

మనము రుచిమాచినచో చునమింశే మానవుని మెథిని 

కోరము. చేవునితో మై(తి, తదానందము ననుభవై క వేద్యము. 

006. ఛగవంతుని ధ్యానించుట వలన సీకానందము 

కలుగుచున్న దా? ధ్యానమునకు రగూర్చుండుటయు సీమనస్సు 

భగవంతుని పాదపద్భములశై నిలుచు టయు, భగవానుని 

పాదన్పర్శచ్చే వె న్వెంటనే భగవానుని దివ్య కేజస్సు, జ్ఞానము 

ఆనందము, శక్తి, శాంతి నీ హృదయములో ([బవేశించు 

టయు జరుగవళఠతను. అనగా ధ్యానమున 6బ వేశిచుట, 

ఆనంద మువ్వెత్తుగా స్హ్చాదవయమున ((బ వేశించుట _ ఏక 

కాలముననే జరుగును. అందుచే జపము, తపస్సు, ధ్యానము, 



484 

పూజ యనగా హృదయ మానందామృత భరితమై ఎన 

లేని నంతుష్టి, భై ర్యము, బలము, శుభ సౌఖ్యములు లభించు కే. 

987. మానను(డు బేహముతో నెట్లు మెలల 
వలను? చేహాముతో సంబంధము చేనిదే కణకాలము జీవింప 

(జాలము. చేహానంబంధము దుఃఖ హేతు వే, అనారోగ్యజన్థు 

జరా మరణములు చేపాలవణములు. కాని చేహామువేనిచే 

యోోాథ 0రారాధనము, తపస్సు, ధ్యానము జరుగుట కవకాశము 

లేదు. కావున దేహానంబంధముండి తేకుండవ లెను. ఆనంబం 

ధము బంధము కారాదు. చేసాము పరమార్థ సాధన క్రుప 

కరణమని (గహి హాంచి నిస్సంగ బుద్ధితో దాని సుపయోగించు 

కొనవలెను. దానియందు మమకారము పెట్టి కొంటిమూ, 

దుఃఖము తప్పుదు. కావున దేపాముండి లేకుండవలెను. ఇది 

పరిపూర్ణ మగు నభ్యానము కావ లెను. 

986. మంచిపనులు చేయవలసిన వని తెలిసియు 
జేయ లేకుండుట, చేయరాదని తెలిసియు (జెడ్డపనులు మాన 

లేకుండుట వలన మనమెంత దుర్చులులమో బోధపడుచున్నది. 

"మంచి పనులు చేయుటకు, 6జెడుపనులు మానుటకు వలయు 

బుద్ధిబలమును, వివేకమును, భె థై ర్యసాహనసములను (ప్రసాదించి, 

రశ్హంవును”ని భగవానుని ప్రార్థించుటయే తప్ప గత్యంతరము 
లేదు, మన దేహా మునోబుద్దీంద్రియములను నడప్రుపా(డు 
పర్గమేశ్వరుండే గావున, వానిని నవ్యమార్గమున నడపి రకీంపు 

: మనీ 1 ప్రాష్థించునే గాయ శ్రీ మంత్రసారాంశము, గాయత్రీ 
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జపమున కధికార మున్నను లేకున్నను మన మో విధముగా 

భగవానుని (ప్రార్థించి, రక్షణ పొందవచ్చును. 

989. ఎవ శేమిచ్చినను చేవుఃడిచ్చినడే యని నిస్సం 

సయముగా నమ్మవ లెను; వలన నది పూర్ణ సత్యము గనుక, 

చేను. డీయనిది తృణ లేశమును లభింపదు. కల్లు ఇల్లాలు, 

బిడ్డలు ధనము, వన్ర్రవాహానాదికము లే గాక, చీపురుపుల్ల 

మొదలు, చిడానందము వబికు సర్వము భగవంతుని నంక 

ల్పము చేతనే జరుగును. భగవంతుడు తన నంకలుమును 

లోకములో (దనకిచ్చ వచ్చిన వ్య క్తులచే ౧జేయించును. 

అందు శే, రాగ ద్వేపములు విడిచి మనశేమి యెవరి దార 

మున లభించిన సీశ్వర(ప్రసాదమని నమ్మి స్వీకరింపవలెను. 
నర్వలోకై క దాత యగు భగవానుని నమ్మి, భక్తి శ్రద్ధలతో 

నారాధింపవ లను. 

940. సీ వస్తువున కనుకోనంత ధనము వచ్చినచో, 

విక్రయింతువు. సీజీవిత మను వస్తువును భగవానుని కమ్ము 

వలెను. నీవు లెక్క. పెట్ట లేనంత ధనము నాతండ్చ్చి నిన్ను. 

గొనలోలండు. నీజీవితము నాభగవానుని కమ్మి వేసి ఎన్నెన్ని 

దివ్యవస్తువులు, సీకిచ్చునో చూచికొనుము. నీ వడిగినవన్ని యు 

నిచ్చును. నీ వడుగ నెజుంగని వన్నియుహాడ నిచ్చును. 

సీ నెన్నడూహి:పం జాలని పరమశాంతి సౌఖ్యములనిచ్చు 

(బహ్మృజ్ఞాన |ప్రసాదమిచ్చును. సీ జీవితమును దేవుని కమ్మి 

వేసిన క్షణమునుండియు నాతండు (పతితుణము నళయోగచేవము 
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బాధ్యతలు స్వీకరించును; ఇంతమ౦చి బేరమును బోంగొట్టు 

కొందువా ? 

941. ఎంతవ్యయము చేసినను తరుగని ధనమున్న చో 

ధనలోపముచేం గలుగు చాధలెవ్విము నుండవు. అటులే 

అఖండమైన వుణ్యధనరాశి నిలువయున్న చో, నే నాండెట్టి 

అశుభముకౌని దుఃఖముకాని లేకుండ (శజేసికొన వచ్చును. 

దానధర్మాది సత్క_ ర్యానుస్టానముచే (బుణ్య ధన మార్జింప 

వచ్చును. ఈవిధముగా నమిత పుణ్యధన మౌర్చించుట మిక్కిలి 

(శమతోంగాడి, కొన్ని జనములు కృషిచేయ వలెను. ఇంకొక 
నె వెవున భోగానుభవముచే (బుణ్య రాశి తరుగుచుండును. ఎంత 

కాలము అనుభవించినను శ్నీణింపని అనంత పుణ్య రాళ్ 

నార్జించు సులభా పాయమున్నది. అనంత ఫుణ్య రాశి యగు 

భగవాను నర్పించుశే, పర మేశ్యరుని సమ[గభ క్రి తో నారా 

ధించినచో, ననంత పుణ్యము, మోత్స.ము లభించును, 

942. భగవంతు నాశ్రయించి, భగవత్క్భప నార్జిం 

చుట కంక (జేయవలసిన పని యింకొక కేదైన నున్నదని 

భావించు. డార్భాగ్యము గ రంపం దగినది. స్నాన పాన 

భోజన నిదాదులుు మలమూూ త విసర్హ నములు తప్పని నరిగా 

(జేయవలసి యున్నవి. దేవహాపోవణము, కుటుంబ రక్షణము 

నిమిత్తము ధననంపాదనాదికముగూడ (దప్పనినరి పనియేకాని 
నక్ష్వశ్రేశములను నశింప౭చేసి, శ్రాశ్ట గత సుఖ శాంతులిచ్చి 

“కతీలవల్లోలు' భగవాను నాశ్రయించి ధ్యానించు పని క్యగ 
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స్థానమిచ్చుటయీ మానవ (ప్రధాన కర్తవ్యము, తకి,_నపను 

లన్ని యు మానవలపిన అవనరములేదు. భగవానుని పాద 

ములు పట్టి విడువకుండగ నే మిగిలిన పనులన్ని యు చేసికొన 

వచ్చును. సీవేమిచేయుచున్నను, మానినను “ఇది భగవాను 

నాజ్హ, నాచే సర్వము చేయించుచున్నాండ”ని దృష్టిలో నుంచి 
a 

లు 

కొని జీవించుట - పర మాత్తుని కృపకు రూఢి మార్గము. 

943. (పపంచములో న నకల విషయములు పర మేశ్వర 

నంకల్పముచే జరుగుచున్నవి. ఆంతరంగిక దృష్టితో బరిళ్ 

లించినచో చేది జరిగిన నందు దేవుని నంకల్పశ క్రియు, దివ్య 

పహాస్తమును గోచరించును. ఈ యభ్యాసము పరిపక్వమై, 

పరిపూర్ణముగా సిద్ధించిన భక్తుండు, భగవంతుడు చేయని 

చేజై న "నున్న ే మా చూడవలెనని కోరి యెన్నటికిని కృ ళా 

రుడు కాంజూలండు. వలన చై వ నంకల్పములేని పని "దేవుని 

సృష్టిలో చేదియు నెన్నడును జరుగదు. అందుచే భక్తుడైన 

వ్యక్తి -దేవ్చండు లేని చోటును, "దేవుని సంకల్పము "లేనిపసనియు 

జూడ 6గోరి విఫలుండగును. 

944. నీవు కాలీ రామేశ్వరాది యూా[తలు చేసివచ్చి 

తివా? లేకున్న నెప్పుడు యాత్రలకు ౧బోవుదువు? ఈ(పశ్నలు 

సా మాన న్యముగా సపేయుచుందురు. ఛక్తునకు 6(బ(పధమ 

ఘట్టము తీర్ణయా[త్ర, ఆలయములలో దేవుని దర్శనము, వుణ్య 

నదీ స్నానము, మున్నగునవి. జనన మరణాది సంసారము 

నుండి విము కు. డగుట కివి [ప్రధమ సోపానములు మ్మొాతమే, 
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తపస్సు, జపము ధ్యానము దృఢథఢతర దీకుతో నిత్యము 

చేయుచు, జ్ఞానసిద్ధి మోతము పొందనగును. ఇది యావజ్జీవ 

నిష్ట; నర్వ(త వ్యావించియున్న పర మాళ్శును గుర్తించి, 

(పత్యత దర్శనము లభించు వణకు 6గొనసాగింప వలెను. 

అపుడు విశ్వమే దేవుని చేవాలయము,; పరమఫుణ్య శత 

మునై తరింసలజేయును. 

945. జ్ఞానమనయగా దెలియుట; ఏమి తెలియుట? 

ఎంత తెలియుట? డాని కాద్యంతము లున్న వా? తెలిసికొను 

పని నెప్పుడు విరమింపవచ్చును? జ్ఞానమనగ్యా శైేయమును 

సంపూర్ణముగా. €డెలిసికొనుట; ఇంక ంజెలియ వలయున 
"దేమియు మిగులకుండ (డెలియుట యని శ్రీకృష్ణ భగవానుఃడు 

గీతలో (జెప్పియున్నా (డు. ఇంకొక చోట భగవానుడే మేది 

తెలిసిన నర్వదుఃఖములు నశించునో అదియే జ్ఞానమని గీత 

లోనే నిర్భచించెను, దానినే (బవ్మాజ్ఞానమనిరి, తెలిసినవాండ 

నంగా _బ్రహ్మవే_త్తయె, మిగిలిన వారందరు తెలియని వాగే. 

946. సంసారమెంత _తుచ్భ్చమైనదనగా, _గెంతటి 
భక్తుని కై నను మనత్మాంతి చెడంగొట్టి, కలత కలిగించును, 

“ఈ కలంత లేల నాకు 6౧గలిగింపవలి నిని భ్క్తుండు (పశ్నిం 

చును, భగవాను నా(శయించిన చో నెట్టి కలతలు కలుగకుండ 

"నీల ౧చేయండు? నంశయములు జనించుచుండును. లోపమెచట 

నున్నది? సీలోననే యున్నది. సీను ఛైర్యముపూని “ఎందు 

క్ర కలత? ఎందుకు సంశయము? భగవానుం డుండుట్క భక్షు 
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(డడిగినది చేయుశేకాక, భక్తుని యోగకేమ భారమంతయు 

వహించి రత్సీంచుట జరిగితీరును.” ఇట్టి దృఢ విశ్వానమును 
దృఢతర మొనర్చిన చో, ౧గలంతలను కడిగివేసి నంశయము 

లను నంహారించి, మహోల్లానముతో సుఖముగా 6గూర్చుండ 

వచ్చునే. భగవన్నామ సంకీర్తనము జిహ్వో(గమున నృత్యము 
చేయుచు (బహ్రునంద మనుభవింపుము. 

947. కామినీ కాంచనములు రెండుగాన్ర; వానిని 

విడదీయుటకు వీలు లేని యేకత్వమున్నది. కామభోగములకుం 

గాంచనము లేక ధనము (పథాన మం| క్రితము వహించును. 

అనేక రకములగు భోగ్యవస్తు నముదాయము లేనిదే కామాభి 

లాపు ఫలింపదు. అటులే కాంచనమునకు భోగత్వ మిచ్చు 

నది కామము. ఇవి తాత్కాలి కత్వుుదానందమును దుఃఖ 

నమ్మి (శ్రిత మొనర్చి యిచ్చును. ఇవి రెండును మార్పుగలిగి, 

చెడి నశించు లశుణములు గలవి; ఇాశ్వత కాంతి సాఖ్యముల 

నెట్తియంగలవు? కామకాంచనాన క్తి వశులు చపలచిత్తులె , 

ధర దై వమహిమను 'జెలియంజూలరు. 

948. ప్రరువషయత్న మనంగానేమి? అది నిజమా 

అబద్దమా? అత్యధిక సంఖ్యాకులు, పురుష(ప్రయత్న మున్న 

దనియు, దానికి చేవుడు తోడ్పడినప్పుడు నతృలితములిచ్చు 

ననియు (బలుకుచుందురు. _న్హంభమున కావును [తాటితోం 
గట్టిన గోవుకుంగల స్వేచ్చ మనకున్నదని చెప్పుదురు. ఇది 

స్తంభము చుట్టును దిరుగు స్వచ్చ, ఇది నిజమైనచో భగ 
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వానుని నిందించుకు యగును, పశున్రలను వళ మనుజుల 

బంధించు స్వేచ్చ నింద్యమైనది. లేదా జీవులకు నంపూర్ణ 

స్వేచ్చనిచ్చి, కరఫల మనుభవింపం 'బేయునందువమూ, పాప 

ములు చేయకుండు స్వచ్చ బుద్ధి నేల భగవంతు ండనుగ 

హీంప లేదు? తప్పు చేయు బుద్ధినిచ్చి, తప్పువేసి తి వని శివ్నీం 

చుట నిజమైనచో నదియు సీశ్యరనిందయే యగును. అనగా 

సశ్వరు. జేకై క కర్హయనియు మనుజులు నిమిత్త మాతు 

అనియు నిర్ణయించు కే న పహేాతుకము, 

949. ఒడలు తెలియని సీరనము; ఏమి పుచ్చు 

కొన్నను విశేచనమగు నను భయముచే .దిసికొనకుండ 

వలయు దుస్థితి. “సందు కీవిధముగా నికీంచినావు కృష్ణా!” 

యని అడిగితిని జవాబు చెప్పనా? “ఏమి లోపము చేసితివో 

కని పెట్టుమని” జవాబు. “నాలోపమేమైన నున్నచో వింతగా 

నిక కర్టుండనా” యని (పశ్న. “నిన్ను నిత్యము పూజించి, 

సీనీత దినదినము పారాయణ చేయుచున్న ౦దుకు నా కెట్టి 

చాధయు ేకుండ జేయుట సీకేమి కష్టము కృష్ణా” యని 

కృష్ణుని పాదములవై ళీర్మముమోవి (మొక్కితిని. బాధ 

లుపశమించినవి. 

950. “నాయంతటి భక్తుని నిశ్షీంచి, పరీశ చేయు 

నవసరమున్న డా?” అను నహాంకార మువయించెను. సమా 

“భ్రానము, నాలో నుండియే వచ్చినది: “సీవెందులో లెక్క? 
“కుని బడిచీ వేలకొలది సంవత్సరము లాకలములు దిని 

Mad 

| 
నే, న. ,. 
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తపస్సుచేసిన మహార్డులను మహాయోగులను నిక్రీంచి బాగు 

చేసిన భగవానుడు నిన్ను స్వల్పముగా ంజికాకు పెట్టి అను 

కొనని అనారోగ్యమిచ్చి, వెంటనే తగ్గించి తప్పు తెలిసి 

కొమ్మని బోధించుటలో ననాచిత్య మేమున్న దిరా! “నాకు 

(గూడ నితో?” యను దురహాంకారము శిత రము కాదా? 

"నీ దోవము నీవు తెలిసికొని దానిని పీకి పార వేయకున్న చో 

నది లోలోన గుళ్ళ శాధింపదా?”' యని (శ్రీకృష్ణవాణి 

ఏనిపించెను. 

951. ఛగవాను నెదుట ంబొగరుబోతుతిన మెన్న 

డును జూపరాదు. నూటికి నూరుపాళ్లు వినయముతో, నీ 

శీర్ణము చేవుని పాదపద్దుముల వై నుంచి, "నాకు దుర్చుద్దు 

అన్నడు పుట్టకుండ, దుప్కార్యములు నలుపకుండ నుండు 

లాగున నను(గహింపుము. (శ్రద్ధాభక్తులతో నీసేవ విడువ 

కుండ (జేయు సద్బుద్ధి నిచ్చి తరింపంజేయుమ "ని (పార్టింప 

వలెను. అట్లు (ప్రార్థించు చుండిన చేదైన శిక్ష భగవానుం 

డిచ్చినను, నీభక్షి (శద్ధలనున్నత స్థాయికి దీసికొనిపోవు 

నుశ్టేశము తోడనే భగవానుడు చేసెనని కౌలిసికొని నంత 

పించి, శికుభరింప లేకున్నచో, నామాట చెప్పికొనుము. 

కాని పాగ రన్నడు చూపకుము. 

952. సీ కన్నులలో నుండి చూచు, నీ చెవులద్య్వార 

మున విను, సీబుద్ధితో నాలోచించు, నీ వివిధావయవములతో 

వివిధ కార్యములు చేయుశ క్రి, చైతన్యము భగవాను (కిచ్చి 
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నదే. నీను చూచుట, వినుట, తినుట, ని(దించుట మున్నగు 

నవి పర మేశ్వర చె తన్యము చేయుచున్నది. అవి “నేను” 

చేయు చున్నానని తలంచు చున్నావు. అందరలోంగల '"*నేను' 

పర మేశగర చె తన్యశ క్రి. దానినే "నేనిను కొందువు, నీవు 

చేయుట, భగవానుండు చేయుటనొకశే, ఇది సూత స్రదృప్టితో 

దర్శించుట మే యీాశ్యర దర్శనమగును. 

9058. నీవేమి చేయుదును? సర్వ జీవ జడములలో 

నుండి పరమేశ్వరుం డన్నిపనులు చేయుచున్నాండు. నీవు 

చేయుట శేమియును లేదు. “అసలు “నీను” నిజముగా నున్నా 

వాియని (ప్రశ్న. నీవు దేవుండవే, అన్నిపనులు నీవే చేయు 
చున్నావు. నీవు చెవు(డవని పరిశీలన చేతను, వెదాంతత_త్హ 

జ్ఞానముచేత ననుభవ పూర్వకముగా (గహింపవలెను. అట్లు 

(గ్రహించుట ప్తూర్తియగు లోఫున వేరుగా నల్పుండవై నీ 
వున్నావు. ఇది (ఖ్రాంతియే. (భ్రాంతిలో సీ వున్నావు. (భాంతి 

తొలంగు వణుకు భగవనృహిమ అనంతమైన దని యెరిగి 

కీ రించుకే పని; (భాంతితొలంగ నీచే ేవ్చండవని తెలిసిన 
వెనుక సర్భమానందమయమే. 

954. అనుతుణము కృష్ణుడు (బేవుండు) జ్ఞాపక 
ముండి యెదుట గోచరించుకెట్లు? ఒక రహాన్య మున్నది. 

(ప్రతిత్నణము నీవు (బతుకవలెనుగదా; అనగా సీవ్ర [బతుకు 
చున్న (ప్రతిక్ష£ణము నీవు పూర్తిగా న్నిష్మియుండ వై యుండ 

లేవు గదా, ఊపిరి పీల్చుట్స గుండెకొట్టుకొనుట. నెవండాపం 
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గలడు? మజియు నీవు కూర్ప్చుండుటయు, 6బరుండుటయా 

నొక పనియే ఒకగంటసేవు కూర్చుంటి వనుకొనుము. 

గంటలో ననుతణము కూర్పుండుట యను పది జరుగు 

చున్నది. అటులే నడచుట్క తినుట మున్నగున వన్నియు 

జరుగుచున్నవి. అట్లు జరుగుచున్న (ప్రతిక్షణ (క్రియలలో 

నీతో సీవిట్లు చెప్పికొనుము; “కృష్ణా! ఈపని నీడే! ఓ విందు 

లేకున్న సపది జరుగదు. అన్నియు సే చేయుచున్నాను”. 

సీవిట్లు సాధన చేసిన చో, నన్నియు నమకూర్చు కృష్ణుండు 

సక 'సన్నిహితులై. , గోచరించుట పలుకరించుటయు జరుగును. 

05ర్, "ఉద్దరేదాత్శనా కాన మాతానమువసాద 

యెత్ అతై ఇవహ్యాత్ళనో బంధురాతై శైవ రిపురాత నః 

గ తావాక్యము: "ఎవనిని వాండుద్ధరించి కొనవ తాను. తన్ను 

(దా నువీశీంపరాదు. తనకు (దానే బంధువు, తొనే 

శత్రువు” ఎవనిని వాండుద్దరించుకూను టన౭గా నేమి? (పతి 

మానవుండు సర్వదుఃఖ రహితమగు మోతుసిద్ధి నార్జి ంచుట యీ) 

ఆత ్థ్రద్ధరణము, మోతసాధన కృషి చేయకుండుట, తాను 

బంధములలో. దగులో్క్క ని దుఃఖించుచుండుట య్. వాయ్. 

మందభిలాప, డానికి వలయు భ క్రిజ్ఞాన నంపాదనము, తపస్సు 
ఛ్యానముచేయని మానవుండు తన్నుందానే శత్రువై బాధించి 

కొను మూర్టుండు. . అనగా (శ్రీకృష్ణ భగవానుం డందరకు 

సీవిధముగా “విలువు నిచ్చుచున్నా 6డు; “విశే మమే నీకక్కు_ర 

లేని పశుజీవితము విడిచిపెట్టి, పర మేశ్వరు నారాధించి ముక్తి 
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సాధింపకున్న సదుఃఖములు పోవు; లెమ్ము; తపస్సు చేయుము; 

తరింపుము.” 

956. (పతి మానవుడు తనకుంజూవు తేప్పదని (పతి 

దినము జ్ఞాపకము చేసికానుచుండవలను. అదియు 6జూలదు. 

(పతి వ్య క్కియు (దాను మృతుం డై డై నప్పుడు తన కళేబరము 

నెట్లు సాయముపట్టి యింటిబయట ౧బెట్టుదురో, వడు కట్టుగల 

పాహానముె శ్రశానమునకు మోసికొని పోనుదురో, చితి 

పేర్చి, దానివెనుంచి వహనము చేయుదురో, యింటివద్ద 

ముఖ్యులగు భార్య, బిడ్డలు తొముంలు బాదుకొని మేడ్తురో, 

— ఈద్భశ ్ రమును (ప్రతిమానవుండు దినదినము దృష్టిలో 

నుంచికొని, భ క్వి శ్రద్ధలతో భగవానుని భజించి, అనాయాన 

మరణమును, మోతుమును సంపాదించుటకు యత్ని ంపవ లెను. 

957. చూచి ఆనందించుటకు నేత్రములు మనస్సు 

నిచ్చిన జూలు; కాని మంచిచెడ్డలను వివేకించి తెలిసికొను 

. బుద్ధిశ క్రి నిచ్చినాండు భగవానుండు. మన "నే[తములతోం 

జూచిన వస్తువుల లతృుణము లెట్టివి! అవి మనకు సుఖము 

సీయంగలవా? మనముచూచి నమ్మాహితుల మగు వస్తువులు 

'కామిుసీకాంచనాదులు నిలకడగా నుండునా? అవి మారుఎ 

బొంది, కృశించి, నశింసవా? వాని సనుభపించుటకు మన 

ఎ శరీరము, భోగోనుభవ పటుత్వము.  నెల్లప్ఫుడు కలిగి 

బశకుంతునా?, రోగవార్డకము లడ్డురావా? మరణము సంభ 

న మున కుప కరణమైన జీహము, వికారము నాశనము 
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గల వస్తువులపై [భమ కలిగించి, మోనగించుట తథ్యము 

కాదా? వీనిని వివేకించి, తెలిసికొని నిజముగా శాశ్వతముగా 

నానంద మెందు లఖించునో తెలిసికొని నంపాదించికొను మని 

బుద్ధి శక్తి వివేకములు బోధింపవలదా ? 

$58. మన జన్ఫుములన్నియు రదుచ్చ జన నేం దియ 

ముల ద్వారమున నరాఎటుచేసిన భగవానుని మహిమ 

ఆశ్చర్యకర మైనది. శిశ్న పస్టల సంయోగ నంజూతములై న 

జీవులకు తత్పంస్కారము, నఖశిఖ పర్య్యంతముపట్టి వ్యాపించి, 

తొలగింపరానిదై నిలిచి యుక్షవయస్సు వచ్చి నంతనే, 

నంయోాగ భోగములనే కోరుటలో నాశ్చర్య మేమున్నది? 

అనగా (స్త్రీ పురుషులకు ంబరసఎరాలింగన నంయోాగభోగ 

కాంత తమ చేహములలోని (పత్యెణువునందు నిండి ఉరకలు 

శుట్టుచున్నది. ధర్మానుకూలమో, ధర్టువిరుద్ధమో, కామ 

సంస్కార మమోఘశ క్కి కలది. “కామమును విడిచి దేవుని 

భజింప్రుమ”ను నుపచేశము నెవం డనుస్టింపంగ లండు; కామము 

"దేహముతో వచ్చి జేహముతో నశించును. కామ నంస్కాా 

రిము జీవునంటి పెట్టుకొని నూత స చేహామునందు నిలిచి, 

జన్మాంతర ములను కోరుచుండును. డాని నెవండును జయింప 

జాల6డ్లు, "బేవుడొక్కండే దాసిని నిర్భూలింపC గలడు, 

అందుచే మానన్రలు భగవాను నా|(శయించి తరింపవ లెను. 

959. కామవాంఛ మూడు చేపహాములలో ర్యబత్యణు 

వులో (వేళ్లు పారి తొల్ంపరానిదై నిలిచియున్నది. ఇంక 
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మోత(పయత్నము సాగునా? ఇంకొక రప నాస్య మున్నది. 

(సతి పాణిలో బై వాంశయున్నది. అందుచే, నెట్టి కళంకము 

"లేని శాశతొనంద కాంతి నిలయమైన పర మాత్శను జేరవతె 

నను కోర్కె_యు (దొెలగింపరానిదై [_పతి_పాణిలో నున్నది; 

"నాకానందము కావలెను. దుఃఖము వలదు, సంపూర్ణము 

శాశ్వతమునై న సుఖము కావలెను. జ్ఞానము బలము, శాంతి 

సంపూర్ణ మైనవి, దుఃఖదూవీ.తములు కానివి కావ లెను.” అను 

జీవివా-ఛ దై వాంశ నంభూతిమైనది. అది కామమును మించిన 

బలము గలది. నంపూర్షదై వశ క్రి సామర్థ్యములు (పతి జీవి 

తములో గర్భితములై యుండి ఆవివ్క_రణమును గోరు 

చున్నవి. కామమున కోటమి, పరమాత్నాను నంధాన 

కాంక్షకు విజయను తప్పదు. 

960. తప్పూపని యనగా నేది? డేనుని వె వువోవు 

దారినుండి తప్పించునడే తప్పుపని. అదియెట్లు తెలియును? 
మనము దానిని ందెలిసి కొనుటకు కృషి చేయ నవనరముబేదు. 

మన వేదశాన్ర్రములు వేనోళ్ళ (జాటియున్న వి. మనము 

వానిని గూర్చి విక్కుసారులు వినియున్నా ము. పరభన పర 

కాంతా'పెత, తప్పుపని, అటులే జీవహింన, స జైనుల నవమా 

నించుట్క తల్లిదం[డుల నిరసించుట, మున్నగున సన్నియో 

గలవు. ఎన్నడు తప్పు చేయకుండుటకు రెండు మాగము 
లున్నవి. (1) కామ వశులమై శా స్త్రనివీద్ద కర్భలను చే యు 
రాదను దృఢదీకు కలిగి వర్తించుట, (2) మానసిక డార్చ 
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ల్యముచే నెన్నం౭డైన దప్ప చేయవలెనను బుద్ధిపుట్టకుండ 

(జేయుమని భగవానుని నిత్యము చేవింపవ లెను. 

961. కొన్ని శీ నమయములలో నేమి చేయవల 

యునో తెలియని పరిస్థితి యేర్పడి, మతి చలింపంచేయును, 

అట్టి సమయములలో నశాంతి తొలగిపోవు నుపాయము; 

(శ్రీరామ నామన్యుర ణము నాపకుండ భక్తితో (జేయు 

చుండు కు. నాకట్టి పరిస్టితులు కొన్నివందల మారులు తట 

స్టించినవి. వకాంతమునం గూర్చుండి, (శ్రీరామ ప్రభువును 

దలంచికొని గొల్లుమని రాగములు పెట్టి, వెక్కి వెక్కి యేడ్చు 

చుండువాండను. వడునారంభించుట తోడనే, పరిస్టితి మారి, 

శై ర్యము, బలము, శాంతి కలుగు చుందెడిపి. సిరనభ క్రికాక, 

ఉజ్వల భక్తికి ఫలితములు వేగముగా లభించును. భక్తి ఫుష్టి 

గాంచుటయు సకల సమస్యలు సమసిపోయి, (శ్రీ రామ ప్రభు 

నను(గహామువచే నవ్య్వయశాొంతి సౌఖ్య ములు లభించుటయు 

జరుగును. పూర్ణ భక్తి యనగా రామనామముతో నేకమై 
పోవుశు, 

962. మన మెన్నండనుకొనని చేదైన ౯జై బడిన 
రీతిగా హఠాత్సంభవమైనపు డెంతవానిశై నను మనస్సు చెదరి 

పోవును. అది వ్యక్తిగతమైన విషయమే అయినచో, దుర్భర 

దుఃఖమును కలుగును, అట్టిది తటస్టింపకుండ రవణ సాధన 

మేదై న నున్నదా? అతి సులభమైనది, తిరుగు లేనిది అమోఘ 

శక్తిగలది పూర్ణనంతున్టి నిచ్చి కాపాడు నది భగవత్సంకీ ర్త 
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నమే. అహోరా(త్రము లు|గదీకుతో, నంకీ ర్తనము చేయుచు 
దీ చెడకుండ (జూచికొనుశకు. (క్రీ రామస్తురణము (బ్రహ్మా 

స్ర్రము, కోట్లకొలది జన్మముల పాపరాశిసి దహించి నకల 

దుర్చశలను దొలగించి రవ్సీంచును. మాటల వలన లాభము 

చేదు; చేసి ఫలితము నందవ లెను. 

963. భ క్షుడు జ్ఞానికాంగోరు నాతం డహింసా 

ధర్టుము నాచరింపవ లను. సాధ్యమైనంతగా సకల జీవులకు 

సేవచేయుటకు యతల్నింపవలెను. ఎవరిని బాధింపకుండుట, 

తప్పుపని చేయకుండు కే: మరి మంచిపనియో? నకల జీవ్రలలో 

౧బరమేశ్వరు ండున్నాండని విశ్వసించి (పాణి సేవయే పర మేశ్వ 

రుని సంతసింపంజేయు సేవయని [గ్రహించి చేయుటచే (బుణ్య 

కర ఫలితము లభించును. అంతేకాదు (ప్రాణిసేవతో భగవ 
ద్భకి కలియుటచ్చే పుణ్యము మాత్రమేకాక, పరమేశ్వర 

కృపయు మోతుమును లభించును. 

964. అన్నిటి నిచ్చినవాండు భగవానుండు. చేసా 

మును భార్యను బిడ్డలను, ధనగ్భహా వస్తా/దికమును భగ 

వంతు ండిచ్చిన వే. వానిని ఛగవానుండు నంతసించు రీతిగా 

నుపయోగించికొనవ లెను, వాని నెట్లుపషయోగింపవలెనో, వాని 

వలన నిహుపరసుఖము లెట్లు లభించునో, వేదశా(స్ర్రైములు 

వేయి విధముల వక్కాణించి యున్నవి. ధర్భవిరుద్దములగు 

పాపకృుత్యముల నెన్నండు చేయరాదు. ధర్భవిరుద్ద భోగ 

. ఎవశుండు, దైవ(ద్రోపహి యగును, అటులే ధనగృహాదికమును, 
॥ 
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బుద్ధిశ కిని దుర్వినియోగ మొునర్పుట పావకృత్వమ గును; 
అనగా ఛగ వద్విరోధియె శికాపా(తుండగును. ధర్భదై న 

ద్రోహులు తమ చేతులతో తమ్ముందామే దవానము చేసి 

965. చేయ వలసిన పనువేవి? మానవలసిన వేవి? 

సూత బ్రముగా (జెప్పచో నే పనులు దేవునికి దూరము 

చేయునో అట్టివి మానవలెను. వపనులు చేనునికి దగ్గరగా 
(దీసికొనిపోనునో, అట్టి పనులు చేయందగినవి. ఏ పనుల కెటి 
ఫలితములిచ్చు థ్ క్రి గలవో తెలియుకెట్లు? ధర్మాధర్శ కర్రల 

'హార్చి, వేదములు, నత్పురుషులు, వేనోళ్ళ బలికియున్నా రు, 

అప్పటికి నంశ యము కలిగిన చో, దైవభ కులగువా రీవిధముగా 

భగవానుని యవార్టింపవలెన్కు "భగవాన్! సీ సంకల్పము 
లేనిదే నేనేమియు6 జేయంజూలను. నీ దయకు దూరమువేయు 

పనులెన్నడు చేయు కుతూహాలము కలుగకుండ జేయుము. 

నకల విషయములలో నీకు రభభితిగలుగు రీతిగా చేను వర్తింప 

గలుగునట్లు చేయుము.” 

966. నీ ఏయని చేదియు లభింపదు. కాని నికృష్టము 

ల న పనులు నీతో జెప్పి సీన్ర చేయవలెనని కోరుటకు భయ 
పడుచుంటిని. కాని సీయాజ్ఞ 'లేనిచే గడ్డి పరకయు లభింపటే ! 
మాయింటి సనిమనివీ మానివేసినది. అనారోగ్యముచే 

నాభార్య పనులు చేసికొన లేకున్నది. సీన్ర పంపనిడే పని 
మనిషీ లభించుకెట్లు? సిగ్గువిడిచి నీయంతటి వానిని, నికృష్ట 
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బుద్ధిశ కిని దుర్వినియోగ మొునర్పుట పావకృత్వమ గును; 
అనగా ఛగ వద్విరోధియె శికాపా(తుండగును. ధర్భదై న 

ద్రోహులు తమ చేతులతో తమ్ముందామే దవానము చేసి 

965. చేయ వలసిన పనువేవి? మానవలసిన వేవి? 

సూత బ్రముగా (జెప్పచో నే పనులు దేవునికి దూరము 

చేయునో అట్టివి మానవలెను. వపనులు చేనునికి దగ్గరగా 
(దీసికొనిపోనునో, అట్టి పనులు చేయందగినవి. ఏ పనుల కెటి 
ఫలితములిచ్చు థ్ క్రి గలవో తెలియుకెట్లు? ధర్మాధర్శ కర్రల 

'హార్చి, వేదములు, నత్పురుషులు, వేనోళ్ళ బలికియున్నా రు, 

అప్పటికి నంశ యము కలిగిన చో, దైవభ కులగువా రీవిధముగా 

భగవానుని యవార్టింపవలెన్కు "భగవాన్! సీ సంకల్పము 
లేనిదే నేనేమియు6 జేయంజూలను. నీ దయకు దూరమువేయు 

పనులెన్నడు చేయు కుతూహాలము కలుగకుండ జేయుము. 

నకల విషయములలో నీకు రభభితిగలుగు రీతిగా చేను వర్తింప 

గలుగునట్లు చేయుము.” 

966. నీ ఏయని చేదియు లభింపదు. కాని నికృష్టము 

ల న పనులు నీతో జెప్పి సీన్ర చేయవలెనని కోరుటకు భయ 
పడుచుంటిని. కాని సీయాజ్ఞ 'లేనిచే గడ్డి పరకయు లభింపటే ! 
మాయింటి సనిమనివీ మానివేసినది. అనారోగ్యముచే 

నాభార్య పనులు చేసికొన లేకున్నది. సీన్ర పంపనిడే పని 
మనిషీ లభించుకెట్లు? సిగ్గువిడిచి నీయంతటి వానిని, నికృష్ట 
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బాబోయి! ఈభఫోర బాధథావృత మైన సంసారపు తొచ్చులో 

నిలిచి క్షణిక సుఖాజేక్షతో దైవధర్భ (దోహాము చేయు 
టకు జంకని నీచలకుణముల సపెంఫు; నా శేనాటికి వలదు 

తండీ! నేను పడ లేకున్నాను. అవ్యాజకారుణ్యపయోధి వగు 

ఏ పాదములు పట్టితిని; రవ్నీంపవ లెను.” 

969. “జీవనం సర్వభూ తేషు, తపశ్చాస్పితపసిషషు; 

వీజంమాం నర్వభూతానాం విద్ధిపార్గ ననాతనమ్.” గీతా 

వాక్యము, “నర్వ ప్రాణులలో జీవన తిన్యము; తపస్వులలోని 

తపస్సు నర్వభూతములలోని శాశ్వత బీజమున్సు నేనే యని 
తెలియుము పార్ల.” ఇందు ఏ శేపార్ధకము కలదు. చేతనా 

చేతనము లన్నిటిని నృజించినది నేనే. అనగా నంతయు బర 

మాత్ళ స్వరూపమే. ఈ నంగతి పర మాత్మ యగు 

(శ్రీకృష్ణుడే చప్పుచుండగా నిక నంశయ మెందులకు? 
అనగా నుపనిషత్తు చెప్పిన “అహాం(బహ్మాస్మి” చేను పర 

బ్రహ్మము ననునదడి పరమసత్య మని (గ్రహింపవలెను. 

అంతయు (బర మాత్శయిన చో, (జీమ్మ దోమ, పథ, పశువు, 

ట్లు, పర్వతములు, నీవు చేను అంతా పరమాత్మయే. అది 

అనుభవపూర్యకముగా ౧దెలియుట మోతుము. 

970. బుద్దిపూర్భక ముగా ధర్భవికుద్ధమగు నాలోచ 

నము మాట, పని యేదియు ౯జేయరాదు. అట్లు చేయవలె 

నను కోర్కె పూర్వ పాపనంస్కా_రముల ననుసరించి మనలో 

నుదయించి (కీయారూపమును దాల్బుచున్నవి. “ఇది ధర్ధ 
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యుక్తమ్కౌా కాదాయను (ప్రశ్న వేసికొని, అధర్భదూవి.త 
మైనచో నట్టి పని చేయుటకు (దిరస్క_రింప వలెను, పాప 

నంస్కారబల మధికముగా నున్నచో నట్టి పనులు మాన 

"లేము. ఇది మానవ్రలకుంగల దుస్థితి. అట్టి దుస్టికి నంభ 

వించి నపుడు, వెన్వెంటనే, భగవానుని (ప్రార్థించి “నేను ధర్శ 

విరుద్ధముగా ((బ్రవర్తించుట మానలేని బలహీనత కలిగి 

యున్నాను. దానిని 6దిరన్మ్క_రించు బలము దయతో నిచ్చి 
గాపాడు మౌని కోరవలెను. ఇట్లు (ప్రార్థించు సంస్కార 
మభ్యాన బలముచే నధికమై, పాపము చేయకుండ రటీందు 

నట్లు ఛగ వాను? డను[గహించును. పాప నంస్కారమును 

పుణ్య నంస్తారబలముతో (|ద్రొక్కి_ వేయు సాధన చేయవలెను. 

971. _ దేవుండు దనకు (దోచిన పనులన్నిటిని జీవుల 

చేయి పట్టుకొని, స్వయముగా (జేయించుచున్నా(డు. ఆ పను 

లను గూర్చిన చర్చకు సాన మేలేదు. వానినిగూర్చి పూర్తిగా 

౧బెలియంగల సామర్థ్యమున్న వాండు 'దేప్రుడొక్కండే.. జగ 

మంతయు భగవానుని వినోద పదర్శనము. మనము (పేక 

కులముగానుు భగవాను డిచ్చిన పాత్రల ధరించు వారము 

గాను నుండక తపఎదు. మనకొక్క_ అధికార మున్నది, 

ఆయన నాటకమును బరికించి ఆనందించు శ క్రి నిమ్రునియు. 

చాాతధారిత్వము తప్పనినరియెన చో నెట్టి శ్రమ్మ చికాకు, 
దుఃఖములు లేని పా(త్రధారిత్యము నే యిమ్మీనియు భగవానుని 
(ప్రార్షించుట నేర్చిఫోవలెను. మన కోర్కెల నాతడు విని 

జ 
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అ|పకొరమే చేయును. విశ్వజగన్నాటక కర్తను దృష్టిలో 

నుంచికొని [బతికిన చో దుఃఖములుండవు. 

972. “యెఛజంతుమామ్ భక్వ్యామయి శే, "తేషు 

చాప్యహాను.” “ఎవరు నన్ను భక్తితో భజింతురో వారి 
యందు నేనును, నాయందువారు నుందుర”ని గీతొవాక్యము. 

భగ వాను జెల్ల ప్ప డందరలో నున్నాండు. భగవానునిలో 

మనముండుటయు నిత్యనత్య మే. ఛభక్కల విషయములో 

విశేష మేమున్నదని (ప్రశ్న. అనగా 6ందనలో నివసించు భగ 

వానుని గుర్తించు శక్తి భక్తునికి భగవానుడు కలిగించును. 
సర్వవ్యాపియెయున్న పర మేశషరునిలో దానున్న నంగతియు 

ఛభ క్తుండు గుర్తించి తరించుటకు భగవానుండు తోక్చడునని 

భావము, 

978. ఇతరుల కుపబేనించుటలో గాలము గడుప 

గోరు పాండిత్య మధిక ముగా (గల విద్వాంసులు చేశమం దధి 

కముగా (గలరు. వారి కోర్కె. తమ (పనంగములవిని యితే 

రులు తరింపవలెననికాదు. (కోతలు తము మచ్చి సమా 

నింప వలెననిమే. అనగా నట్టి పండితులు మెప్పుకోరుదురే 

కాని ముక్తిగాదు. నన్నానమును కోరుదుశే కాని సత్యమును 

గోరరు; కీ ర్రికోరుదురు కాని ఆ ర్తిని దొలగించుకొన ౬€గోరరు; 

తామెన్న(డును దర్శింపందల పెట్టని చేవునిగార్చి మహోప 

న్యాసములు చేసి అంతకం' జేయవలయునది. లేదని 

నంతృ ప్రిగాంతురు. అనగా నాత్శ నిస్టాళూన్యులు, జన 
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జరామృత్యువ్రుల దోషముల నెట్లు జయింతురు? ఆత్మశోధన, 

తపస్పాధన, నత్యదర్శనము, భగవ త్పామో క్రారము, మోతు. 

సిద్ధి నిజమైన పండిత లశ్షణములు. 

974. భారతిభూమిలో గృహాస్టులు భగవంతు నేదో 
విధముగా 6(బూజించుచు నే యున్నారు. అనారోగ్యములు, 

దారి(ద్యములుు, తేదితెర బాధలు వోనిచో భగవదారాధన 

మెందుకు ? బాధలున్న వి కనుకనే వానిని దొలగించి శుభ 

సాఖ్యశాంతు లిమ్మని బేవుని పూజించుట జరుగుచున్నది. 

కాధలు యధా[పకారముగా నుండుటో, అధికమగుటో జరిగి 

నచో 6బూజా( ప్రార్ధనలు వ్యర్థము. కాని ఒక రహాన్య 

మున్నది. భగవంతుడు బాధలు పోంగొట్టలల నమర్లుడను 

వ్వయము నిర్వివాదాంశ మైయున్నది. (1) మన భక్తి లోప 

ముండ వచ్చును. (2) అల్పభకికి డై వానుగహా మల్పము 

గానే లభింపవచ్చును. (క్రి వ్ న్వల్పపూజమయైనను భగ 

వానుండు తెదుచిత ఫలమిచ్చితీరును (శ్రీ బాధలు మామూ 
లుగా నున్నచో, ఎక్కువ చేయలేదని (గ్రహించుట మంచిది 
(5) పూర్ణ భక్తి అనగా స్వచ్చ భక్తికి సంపూర్ణ ఫలితము 

నిచ్చును, 

975. దినములు (పతి దినమున కరువది గడియలు. 
అరగడియలోవలె పోవ్రచున్నవి. భగవానుని దర్శనభాగ్యము 
నేటికిని లభింపలేదు. అభయ(ప్రదాన మను[గహింప లేదు. 
ఏ శణమున యముడు తన దూతలతో వచ్చి, “రా! కాల 
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మైపోయినది”ని దండించునో తెలియదు, ఏమి చేయుట? 
చేయుట కేమున్నది; "తం(డీ ! అను(గహింపవలెను. నా 

లోపములు మన్నించి, కృపతో రఖీంపకున్న చో, నాకింక 

రతుకు లెవరున్నారు? సీ భక్తి చాలదందువా? నా(్రాద్దము. 

నాకు భక్తి అన లున్న దనుటయే అనత్యము! నను ఛ కుండను 

గాను సంసార తుచ్చ సుఖాభిలావలకు 6గట్టువడిన పశు 

తుల్యుండను. అవ్యాజమైన కప సివ్రు మాపి రశీంపవ అను. 

ఆలసింపకుమ”ని పరిశుద్ద చి త్తముతో చేన్రుని పాదములు 

పట్టుకొని మడు కే క _ర్హవ్యము. 

976. జ్ఞానమనంగా నర్భతోముఖ సంపూర్ణ నర్వ 

విషయ సామరన్య విజ్ఞానము, లోకములో నెంతటి (ప్రజ్ఞా 

వంతుల కై నను, కొన్నిటినిగూర్చి, కొన్ని విషయములు 

మాత్రమే తెలియును తెలియని విషయముల వలన ౭డెలిసిన 

విషయములు మన మనుకొనిన డానికి విరుద్ధము కావచ్చును. 

మనకు 6బెలిసినవి స్వల్పము; తెలియని వనలము. తెలిసినవి 

తెలియని వానివలన దోహయు క్షములు కావచ్చును. అందుచే 

నందరు తెస్సులు చేయుచుందురు. తప్పులు చేయుకే కాదు, 

తప్పులు చెప్పిన నొష్పుకొనరు. పర మాళ్శు జ్ఞానములో నర్వ 

విషయ జ్ఞానము నంపూర్ణ ముగా నిమిడియున్నది. అదియే 

(బ్రహ్మజ్ఞానము లేక (బ్రహ్మవిద్య, తత్స్యరాపమే భగ 

వానుండు. అట్టి జాన (పనాదమునకై భగవానుని (ప్రార్ధింప 

వ లను. 
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977, సంపూర్ణ భ క్రి కాని సంపూర్షజ్ఞునము కాని 

లభింపవలెనన్న చో, మనలో నున్న అహంకారము నంపూ 

ర్రముగా నశింపవశెను. నాకు €౯దెలియు నను భావము 
పూర్తిగా భన్ధమైపోవలెను. “నా కేమియు 6దెలియదొను 

వినయ |ప్రపూర్ణత కావలెను. ఈ యహాంకారము సామా 

న్యముగా (జావదు. కోటి రూపములలో నది (ప్రత్యకుమై 

మహాత్ములనుగూడ రగలుషితుల నొనర్చును. నంపూర్లా 

త్ఞార్పణముచేసికొని, భక్తితో భజించి, పరమేశ్వర కృప 

నార్టించినవానికింగాని అహాంకార విజయము సాధ్యమగును. 

978. భక్తుందై పర మేశ్వరు నా(శయించిన సాత్యుము, 

పరమేశ్వర సాతమూత్కారమో, పరమేశ్వరుండు పలుకరించి 
అభయమిచ్చుటో, (దనకుంగల చాథలన్నియు దొలంగి 

పోవుటో జరుగవలెను, ఇది సులభమును, మిక్కిలి కష్టము 

గూడ నైనపని. స్వచ్చభక్తి వి శ్యాసములున్నవారికి సుల 

భము; లేనివారికి మిక్కిలి కష్ట్రమునై నది. (1) భగవంతుడు 

సర్వవ్యాపియె యున్నాండు. అత్యంత నమిాపవ ర్తియై 

అన్నియు జూచుచు వినుచు నున్నాండిని నిన్పంశ యముగా 

నము్యకు (పధమ లక్షణముు (2) భగవానుండు తనభ కోని 

యెడ (జూవు దయ, ఉత్సాహము మితి లేనివి; అనంత వేగ 

ముతో .గోర్కెలిచ్చు సామర్ధ్య మాయనకు గలదు. (8) 

భక్తున భక్తి పరిణతి ననుసరించి, నముచితరూపములో దర్శన 

. బువ్ఫోట్స 2 జవాబు చెప్పుట, కోర్కెలిచ్చుట, జరుగుచుండును, 
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అత్యంత శ్రద్ధాభక్తులతో చవుని పోకడలను గుర్తించు నభ్యా 

సము నిత్యము చేయుచుండవ లెను. 

979. అనంతమైన సృష్టిలో నొకమైన భూలోక 
ములో, నోకబేశములో నొకమూల జన్నించితివి;ి కొలంది 

కాలమైన వెనుక, శరీరమును విడిచి, యెచటికి లబోవ్రదువో 

తెలియదు. ఆ విడిచిపెట్టిన రూపములో మరెన్నండు నీవు 

నివసించిన చోటికి నీనువచ్చి, బంధువక్షమున కే రూపము 

లలో ంగనపడుట జరుగదు. ఇదే విధముగా నెన్ని వేల 

మారులో సీను జన్మించి, మరణించితివి. అతి స్వల్ప కాల 

ముండి వోవు స్టలబంధు గృహాదులపై మమకారబంధము 

వెట్టుకొన్సి దుఃఖముతప్ప మరేమి సాధింతువు? నర్వసృష్టి 

నాధుండై న భగవానుని నమ్మి, భజించి, కృపనార్శించిన చో 

జనన మరణాది బంధములు తెగిపోయి, శాంతి సౌఖ్య పరి 

పూర్ణమగు మోతుము లభించునని తెలిసికొని సీ జీవితము 

సశ్వరారుణ మొనర్చి తరింపరాదా ? 

080. సంసారము దుర భ్యానముచే వచ్చినది. అందలి 

దుఃఖములన్నియు (జిరకాలాభ్యానముచే వచ్చిన వే. అజ్ఞా 

నము మూల కారణము. పుట్టుట దుర భ్యానము; ఇెంట్రి 

యాడుట దురభ్యానము, పిల్లలను గనుట దుర భ్యాసము, 

వారిని పోషించు తాపత్రయము దురభ్యాసము, అక్రమ ధనార్హ 

నాదికము దుర భ్యానములో దురభ్యానము; పోవు లతణ 

ములు పోయినపు డేడ్చుట దుర భ్యానము; ఈ దుర భ్యాన 
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దోనము లీశ్వర పాదారవింద సేవచేసి, యీశ్వరకృపామృత 
మార్జించిన గాని పోవు. త్వరగా నాపని నారంభింపుము, 

981. నియమమును పాటించి జీవితమును గడుపుట 

భగవత్కప లేనిదే జరుగదు. నియమ మనగా చేవుయే 
యని విష్ణునహూ[న నామములలో 6జెపఎంబడెను, ఒక మంచి 

నియమమును పాటించి నడచుకొనుటలో దేహ మనళ్శిక్ష 
ణము, పక [క్రమగత్కి యేకా(గతయు నిమిడియున్న వి. ఒక్క 
సియమ పాలనమువలన సుశిక్రీతమైన మనస్సు మరెన్ని నియ 

ముల నైన సులభముగా ౧బాటించు నభ్యాన బలము లభిం 

చును. భక్తుడైన వ్యక్తి భగవానుని నిత్య మారాధింపవల 

నను నియమమునరు (గట్టువడి జీవించిన చో అట్టి యమ 

పాలనము జయ(ప్రదమగు నట్లు చేయుట చేనుని నియమమై 
యున్నది. 

982. తప్పూ చేయుట మానవులకు నహాజ లక్ష 

ణము. కొని మానవులు పుణ్య పాపములను, ధ రా్రాధర్హము 

లను తపొఎపలను సవివరముగా టెలిసికొని, సాధ్యమైనంత 

వరకు నెట్టి పాపకర్మలు చేయుట కష్టపడ రాదు. కావు 

కాంచన కొంతుయే యీతప్పుపనులను చేయించు కారణము. 
ధర్గవిరుద్దములై న కామధనములను కోరుట తప్పు, తప్పని 
స్పష్టముగా దెలిసి కోరుటతప్పు, మరియు దాని నాచరణలో 

ంబెట్టుట కుమింపరాని తప్పు. తెలిసి చేసినను తెలియకచేసి 

నను తప్పు నిప్వువంటిది; కాల్సితీరును. పాపఫల మనుభ 
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వింపక తీరదు, అందుచే మానవుడు తప్పశేయకుండ జీవింప 

యత్చింపవ లెను. 

988. ఒకవేళ -దెలిసియు 6దప్పచేయుట మానలేని 

పరిస్టితి యేర్పడినప్పుడు దానినుండి తప్పించికొను నుపా 

యము "లేదా? ఉన్నది. (1) నేను కర్తనుగానసి స్పష్టముగా 

దెలిసికొనిన వానికే కర ఫలితము నంటదు. ఈశ్వరుంటేకైక 
కర్త; నేను నిమిత్త మా తుండనని, నమ్ముట, అట్లాచరణలో 

(జూప్రుట (బ్రహ్మ వేత్తలశే సాధ్యపడును. (బహ్మృవే_్త 'లెంద 

రుందురు? వారి సంఖ్య అతిన్వల్పము. అత్యధికులు "తాము 

క_ర్తలమని నమ్మువాశే. (2) అట్టివారు భక్తుల, భగవంతుని 
పాదము లా(శ్రయించి, "తం(డ్రీ! చేను దుర్చలుండను. కామ 

కాంచనలోలుండను. తప్పుచేయకుండు శక్తిలేని వాండను. 

నాచే 6దప్వుచేయింపక నన్ను దయతో రవ్న్ంపుముని (తిక 

రణశుద్దిగా మొర పెట్టిన చో భగవాను(డు తప్పక రహీంచును. 

988. శెలిసి తప్పుపని చేయుట జరుగదు. తెలిసి 

యెవడు తప్పుచేయును? తప్పుపని చేయుట జరిగినచో, వాని 

కది తప్పని తెలీయద్న మాట. అమేధ్యమని తెలిసి ఎవడు 

తినును? తినెనా? అమేధ్యమని తెలియద్న మాశే? అందుచే 

మనము తెలిసి, తెలియక తప్పుచేయుట డేనుని దృష్టిలో 

(దెలియక వేసిన కై, అందువలన (దెలియక, నరిగా €దెలియక, 

పూర్తిగా చెలియక మసము తీపులు చేయుదుము; అప్పూడు, 



510 

"ద్రభూ! చేను మాస్టుడను. కమింవుమ”ని చిత్తశుద్దితో 
నర్ణి ంచినచో భగవానుండు రవ్న్ంచును. 

0505. ఒకపని ధర్భవిరుద్ద సాపకరగ్ట్రయని మనకు 

స్పష్టముగా ౯దెలిసినప్పుడు, ఆపనిచేసి తీరవలెనను మానసిక 
చాపల్యము, ఇం[దియలోలత్వముభోగ లాలనత్విము, జనా్రం 

తర సంస్కారము కలిసి (పోశ్స్పహించును. మానుటకు 
నిశ్చయబలము చాలదు, ఏమి చేయుట? పాపము చేయనని 

త్రికరణశుద్ధిగా యత్నించిన చో, భగవాను( డడ్డుపడి; నిపాప 

బుద్ధిని సడలించి, పాపకృత్యము జరుగక్రుండ జేయును. కాని 
ఒక్కటి మరువరాదు. తెలిసి, వ్యామోహవశులమై, పాప 

మొనర్చి, దానిని స్వప్నమందై నను నమర్చింపంబూనుట, 

చేసిన పాపముకంకు దారుణపాప మగును. అందుచే చేవు 

నెదుట నిలిచి క్షమాభికు వేడుకొనుళు నవ్యమైన కర్తవ్యము. 

986. పముతోం గాని, పాస వాననలతోం గాని 

యెన్న జేరూపమునను రాజీపడుట కంగీకరింపరాదు. భక్టో 

(డీవిషయములో భగవాను నీవిధముగా ((ౌర్ధింపవ లెను, 
"భగవాన్! నాయందు దయవషూవీ, నాకు పాపచింత కలుగ 

కుండంజేయుము. నాగత పాప సంస్కారములు నాకై (బడి 

గొతికివేయు చున్నవి. వానిని కృపతో నిరూూలింపుము. 
'ధర్భవిరుద్ధ భావములు, మాటలు, చేతలు నన్ను వశ మొనర్చు 

నొసకుండ _జయించుళ క్రి నాకు లేదు. సీను నాకు వానిని 
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జయించు బలము, జ్ఞానము నన్నుగహించి కాపాడుము” 

తప్పక రతుణ కలిగి తీరును. 

987. భక్తుడు భగవంతు నిట్లు (ప్రార్టింపవలెను; 

"ఈతణములో ౭౯బరిపూర్లచి శత్రముతో నీపాదములనె న్ర్ష ము 

మోపి నాజీవిత నర్వనస్వమును నీ కంకితము నిచ్చున్నాను. 

నంశయముకాని, మినహోాయింపుకాని నాకులేదు. అందుచే 

నా కెట్టి దోషమును నం[కమింపకుండ స్వ్ఫు రశ్నీంతువని నము 

చున్నాను. వకారణమువే నైన నుత్తరతుణములో నాకు 

బుద్ధిమాంద్యము కలిగి నా యేకా(గత నడల్కి నా నిశ్చిత 

చిత్తము చలింపవచ్చును. కాని నామొదటి నిర్ణయమే సీను 

దయతో సీ స్వీకరించి నన్ను రహీంప 6గోరుచున్నాను. నీకృప 

ననేక నమయములలో 6జఏవిచూచినాను; ఎల్లప్పుడు చూప 

వేడుచున్నాను.” 

988. ఛక్ళుడు భగవాను నిబ్లు (ప్రార్థి ంపవ లెను; 

"నేను నాకోరికలను దెలుఫుటలో లోపము లుండవచ్చును; 

పరిశుద్ధ హృదయ నమరుణము”గో లోపము లుండవచ్చును. 

పూర్ణ చి త్తశుద్ధితో నిన్ను (గోరుటయు నీవుకోర్కైను సఫల 

మునర్ఫ్పుటయు జరిగితీరునను విశ్వాసములో లోపముండ 

వచ్చును; నేనుగోరునది సీ వనుగహింతునో లేదో సీకీం 

చుటయు దప్పు గావచ్చును, కోరినవిచ్చుటలో నెన్నండు 

లోపము చేయకుండు నమష్టుండవు కావున నిన్ను నే నాశ 

యించితిని ఇది (ప్రతిఫ 'లాపేవలో గూడీనదగుటచే సరియగు 
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భక్తి కాదేనూ, నేననుకొన్న రీతిగా నాలోని లోపములను 

వమించిి నన్ను నీ నిష్కళంక భఛక్తునిగాంజేసి రత్నీంవుము.” 

988. తర్కించి భగ వన్గహిమ నెటుగుటకు సాధ్యము 

కాదని ఉపనివత్తులు పలుకుచున్నవి, తిర్క_ము కుతర్క_ము 
లోనికి సులభముగా దారితీయును. బుద్ధిశ క్రి కతీతుండవగు 
నిన్ను (దర్క_ముచే నటులు తెలియుట సాధ్యమగును? 

అందుచే (బూర్జ విశ్వాసముతో న్సీ నామన్యుర ణము వేయు 

చుండుకే కర్తవ్యమని నిశ్చయించితిని నీవు దయతో నన్ను 
రవ్సీంతువని నమ్ముచున్నాను.” తర్క_ము దురహంకార 
కారణము; తప్పు తోవలలోని రేడ్చును, కావున భగవానుని 
నమ్మి, నిరంతరము భ క్తి తో భజించుటవలన నర్వలోపములు 
తొలగిపోవును. 

989. భగవన్నామ నంకీర్తనము భక్తితో జేయు 
టనగా, మంచి చీప్రురుచేత (బట్టుకొని తనలోనున్న కుళ్లును, 

చుట్టుప్రక్క_లగల చెత్తను తుడిచివేయుటయే. అనగా నది 

ఆత్మశుద్ధి యింటి శుద్ధి పరిసర శుద్ది, తీవ్రముగా జేసినచో 
'దేశశుద్ధియు నగును. భక్తుండు భక్తితో భగవన్నామ నంకీ 
రనము చేయు చోట, భగవాను6 డుండి, భ కుని, భక్తునికి 

సంబంధించిన వారినందరిని శుద్ధుల నొనర్చి రశీంచుటలో 

సనందేహామేమియును లేదు. భగవద్భజన  మేరూపములో 

(చేసినను అది అగ్నిజ్వాలారూపముదాల్చి, నకల కళలము 
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లను, పాపములను దహింపంజేయును, భ క్తుడున్న చోటులలో 

(బాపమున కవకాశ ముండరాదు. 

991. అనారోగ్యమా? నీరనమా? అందుచే వికల 

చిత్తుడవై మేడ్చెదవా? బుద్ధిలేదా? రామ మం(త్రమున్నదని 

యెరుగవా? రామనామ సంకీ రనమువలన ఆరోగ్యము, 

బలము సర్వసుఖ ఆాంతి నంపదలు లభించునని నమ్మవా? 

నమ్మలేక పోయిన చో, “చాను మంచిది! వెల్ణివా౭డా! నమ్ము; 

సర్వ కశ్ళ్ళలములు దగ్గమై, పరిపూర్ణ (బహ్మాజ్ఞానము, సర్వ 

శుభములు వెదకికొని వచ్చి నిన్ను వరించును. రామ నుర 

ణము చేయుచున్నాను గాని, దుఃఖములు పోవుట లేదందువా! 

భక్తితో, వకాగ్రతతో, పరమవిశ్వానముతో ంజేయవలయు 

సని యెన్ని మారులు చెప్పవ లను? సర్భదోవములు పోయి, 

నరగసుఖ ములు లభించు శు సీనిశ్చల భ క్రి పూరక నుర ణము 

నకు సాత్యుము. 

992. సమ్మగ భక్తి గలవాడు సాతాత్తు భగ 

వానుండే యగునని తెలిసికొనవలెను. అట్టి పూర్ణ భ కుడు 

తానుగోరిన చై నను చేశకాల పా[తతలతో నిమి త్రము 

లేకుండ జరిగితీరును, భక్షుః దేపని కొజుకును కదల నక్క_ర 

చేదు. తనకు (దన నకల బంధుమి తులకు (దన దేశస్థులకు 

(గాక (ప్రపంచములో (దా నాశీర్వదించు నెవరిశై నను సర్వ 

శుభములు భగవానుడు వెంటనే కలిగించును. బేవుండు 
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నర్భ|(త నుండుటచే దూర ప్రశ్న మే చేదు. అదే విధముగా 

ఇప్పపాటు కాలములో నెట్టి కార్యమైనను జరి గించుటకు 

భగవత్సంకల్పమున కట్టి (ప్రభావమున్నద్సి ఇంక “వ్యాత్రత; 
డేనుని కందరు సములే. భక్తుడు కోరుటయు వెంటనే భగ 

వంతు 6డది జరిగించుటయు విశేపముకాదు, వలన భక్తం 

డనంగా బూర్ల భక్తుడు భగవంతునితో నభేదము కల 

వాండగును. 

993. పూర్ణ భక్తుండనగా బంచభూ తాత్శక (పకృ 

తిపె నంపూ న్లాధికారియై, లోక క ల్యాణమును సాధించు 

నాతంజే. ఆతని యునికియే లోక కల్యాణము; ఆతండున్న 

చోట నెట్టి యుప[దవములు సంభవింపవు. అతివృష్టి, అనా 

వృష్టి, భూకంసము, ఉపెన, (పబలవ్యాధులు, అకాల 

మృత్యువులు, కాట్లాటలు నెన్న6ండు నంభవింపన్ర. వలన 

((బకృతి దేవుని రూపమే. భదక్తుండనగా (బరిపూర్ణ భక్తుండు 

భగవానుని కత్యంత (పియుండు. అట్టి భ్ కండున్న చోటంగాని 

వోరినచోటంగాని [పకృతి న్మక్రమవర్తన .జూఫును, పంచ 

భూతములు భక్తుని, జేవునితో నమానముగా (బూజించి 

చేవించును. 

౨ 994ఓ భగవద్దీతను పదునెనిమి దధ్యాయములు 

సత్యము పారాయణ చేయునింట స్వయముగా (శ్రీకృష్ణ భగ 

వానుండు' నివసించుటయే కాక్క ఆకుటుంబమున కిహపర న నర్వ 
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శుభములను చేకూర్చును. అందుచే, భగవద్దీతాపారాయణము 

చేయుటనగ్యా మితిలేని అఖండ పుణ్యము నిచ్చును. అట్టి 

పారాయణము జరుగుచోట (పకృతి వై పరీత్యము "బేవియు 

రదటస్టింపవు. _భక్తుని అజ్ఞ ననునరించి యముండును వరిం 

చును. భ క్రి శ్రద్దలతో (బారాయణము చేయుటవలన జరా 

మరణాతీతమగు మోయ నందమును సిద్ధించును. 

995. ఆరోగ్యమా, బలమా, భె ర్యమా, ఆనం 

దమా, అఖండ చి త్తశాంతియా, భయరాహిత్య మా, జనన 

మరణాతీతామృత రసాస్వాదనమా, సనంకల్పమా(త్ర నర్వ 

కార్యసిద్ధి నంపాదన దశ్షతయా, సక లాసాధ్యములు సులభ 

సాధ్యము లగుటయా? ఏమి కావలెను? అన్నియు గావ లెనా? 

మొగ నోంటము పొందకుము; అన్నియుంగోరుట దురాశలో 

జేరదు, భగవద్భ కక్తుని కన్నియు 6గోరుట కధికారమున్నది. 

సర మెళ్వర ఛభజనమువలని ఫలితమనగా నమిత నంపూర్ణ 

నంద వై భవము. ఇవన్నియు నొక తణారములో నిచ్చుట 

భగవానునికి (ద్భృణ|[పాయము. 

996. తప్పుపని వేయనివాండు మానవ చేహామును 

ధరించి యీలోకములో జన్మిపండు. కాని తప్పూతప్పే, 

తెలిసి చేసినను, తెలియక చేసినను తప్ప చేయుట పాపమే. 

పాపమనయగా భగవంతుని కష్టము లేనిది, భగవంతుని దూరము 

శేయునది; అందుచే దానిఫలితము దుఃఖమును గలుగంజేయు 
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నచై యుండును. తప్పూపని చేయుటకు వయస్సు, కాలము, 

బలము, పాండిత్యములలో నంబంధము లేదు, ముఖ్యదోపములు 

పరధన పరకాం తాభఖిలావలు, వాసిక్రై యత్ని ంచుశు (పబల 

పాపములని వేదళాస్ర్రములు ఘోపీ.౦చుచున్నవి. ఈనంగతి 

పామరులకు (బండితులకు ందెలియును. ఒకక మార్గము. 

చేసిన తప్పులకు భగవంతుని పాదముల నా(శయించి క్షమా 

పణ చెప్పికొనుట, అట్టి తప్పు లింకెన్నడు జరుగకుండ రవ్నీంవు 

మని భగవంతుని (ప్రార్ధించుటయు ముఖ్యములు. 

997. _అొచ్చులో ంబొరపాటునంగానిి తప్పని నరియెై 

కాని కాలువేసి, కాలికి బురద అంటుకొనుట యజూచి, నీరు 

పోసి కాలును శు భపజచు కొనవలదడా? ఎన్నడు కాలు 

అొచ్చులో వేయని పురుషునకు పూజ్యుండు; కాని వేసి. 

తెలిసికొని వెంటనే శుద్దిచేసికొను వాడును పూజ్యుండే, 

ధర్భవి రుద్దమైన పని. యొన్నండు చవేయకుండువాండు మహా 

సీయుండు. తెలిసియో, తెలియకయో చేసి, భిన్ను (డై, దేవు 

నికి మోకరించి, తవమాఖితు వేడి యిక నెన్నండట్టి పని చేయ 

కుండు దీక్షబూన్సి తన దీక్ష ఏజయమందుటకై బేవునే 

నిత్యము (పార్ధించు నాతండుగూడ (బూజ్యుండె. 

998. పుణ్యా త్భులందరు, తమ భక్తిచే (దమ పాప 

ముల నుండి భగవానునిచే గాపాడ ంబడినవానేే. ప్యాధయ 

"ములోనున్న డ పుండరీకాక్షుని హృదయ పూర్వకముగా 
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(రించి, పవి(త్రమగు నాత్శ నమర్పణ యజ్ఞము నొక్క 

సారియైనను సక్రమముగా 6జేసినవ్తారే. అట్టివారి పాపము 

లను భగవానుండు నిర్మూలించి, అభయహా న్త్వమిచ్చుట జగ 

ద్విదితము. జ్ఞానాజ్ఞాన కృతములై న దోపములనుండి నన్ను 

శుద్ధు నొనర్చి, దయచూపుమని భక్తితో (గోరిన వారి ననంత 

కృపా వేగములతో భగవానుండు రహీంచిన చరి(త్రలెన్ని యో 

గలవు. తమాభికు వేడినచో, రావణునైన క్షమించి, 

రశ్నీంతునని రాముడు రామాయణములో (బలికినాడు. 

999. మనకు సరియగు భక్తి కొంత యున్నట్లు 

సామ్యము మనమనస్సులో (లత కలిగి, యేవివేయవ లెనో 

తెలియని దుస్థికిలోని కీడ్చుశున్నడును జరుగదు. కర్తవ్య 
ములు వెలుగులో వస్తువులవలె న్పష్టముగా గోచరించును. 

నంశ యము లుండన్ర; మన ఆలోచనలు, మాటలు, చేతలు 

నెన్న డపక్రమ మార్లము పట్టవు. అనగా భగవత్కృప 
మన కున్నదని సాత్యుము. భక్షిగల వాసి మనస్సులో నజ్ఞాన 

మను చీకటి తెర చిల్లులుపడి, జ్ఞానకిరణ (ప్రసార మేర్చడును. 
ఆ వెలుగులో, చేవు(డు, ధరుము, సత్యము (ప్రనన్నము 

లగును. 

1000. భగవంతుని కాత నమర్పణమునకు భక్తి 
ముఖ్యలశుణము. మన నమరుణము పరిశుద్ధమైన దై నచో, 

వెంటనే స్వీకరించి నంపూర్ణరతణ మిచ్చును. కాని మనము 
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భక్తుల మనుకొని దైవ(ద్రోహుల మగుచున్నాము. వీలన, 
మనము భగవానుని కిచ్చిన నమర్పణమును, మజచి తిరిగి 

స్వీకరించి మన యిచ్చవచ్చిన రీతిగా వాడుదుము. ఇచ్చిన 
దానిని మరల (బుచ్చుకొనుట తప్పూ. చేవున కిచ్చి మరల 
(బుచ్చుకొనుట సాటిలేని దోవము. అందుచే మనము (పతి 
దిన మాక్ళార్పణము తిరిగి తిరిగి చేయుచుండవలెను; దాని 
వలన .గొంతదోషము తగ్గును. కాని రహాన్య మొకటి 
యున్నది. పరిశుద్ధ పరిపూర్ణ చిత్తముతో నొకసారి మనము 
"దేవుని కాత్నార్పణము (పకటించుచో, దానిని మనము తిరిగి 
తీసికొనకుండ బేవ్రండే న్వయముగా బూనుకొని, మన అర్చ 
ణమును శాళ్వత మొనర్చి, మోమోద్దునివేసి రథ్నీంచును. 

1001. అక్జునుండు యుద్ధపీరు(డు. యుద్ద వీరులు 
చాలమందిలో నాతండొకండు. యుద్ధవీర తము, చాలదు. 
యొుద్దవీరుండు తప్పు[తోవల ౧బట్టవచ్చును. అక్జునుం డంత 

వాండును తప్పూ(తోవపట్టి, యుద్ధవిముఖుండయ్యెను. అందుశే 
"తస్మాత్ యోగీభవార్డున” యని ఉపదేశము. యుద్దమేకాదు; 
ఏపని చేయుటకై నను మాననవుండు యోగియెనస్పుడే సవ్య 
ముగాం చేయలగలండు; (బహ్మచారి యోగియె (బహు 
చర్యము చేయవలెను; లేకున్న ఘోటక (బ్రహ్మచారి 
యగును; గృ హాస్టుండు యోగిమై నంసారము చేయవలెను; 
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పరిపాలకుడు పండితుడు వర్తకుండు, ముండరయోాగియె 

తము క_ర్తవ్యముల నిర్విహించుచో దోపముల కవకాశ 

ముండదు. యోగి యనగా (బహు వెత్త; ఆతండు నిన్సం 

గుండె, తన న్భధర్భమును, లోక కల్యాణమును సాధింప 

గలడు. 

1002. భగవంతుని స్మరించు టనగా సాటిలేని మహో 

కార్యము. భగవంతుని న్యురణ మగ్నజ్వాల; కోటి జన్మ 

ముల పాపరాశి ఆ మంటలలో భన్భమైపోవును. దూదికొండ 

యెంత య్యెత్తెన నేమి? నిప్పు వెట్టగనే నిమునములో ధూళి 

యగును. పాపము లెన్ని యుండనీ! గట్టిగా నమ్మి రామ 

న్న్మరణమోా, సీకిచ్చవచ్చిన భగవన్నామ స్మరణమెోా 

చేయుము; పాపములు మిగులవు. ఈన్భరణము నేకా(గత, 

శ్రద్ద, భక్తి దృఢ విశ్వాసములతో నిరంతరము చేయుచో 

నిది అ(ప్రతిహాత జ్వాలయొ, సీకుటుంబములో, నీజాతిలో, లోక 

ములో (గల నకల పాపరాశులను బూడిదచేసి, లోకమును 

శుద్ధమొనర్చును. ఫలితముల (జూచి, సీవాశ్చర్య చకితుండ 

వగుదువు. 

1003. భగవ ద్రర్శనము కావలెనా? నమిణచూాడు; 
ఎండ ేవుండు; వానబేవుండు, చలి బేవుండు పగలు రాత్రి 

దేవుని రూపములే; వెలుగు చీకటి 'దేవ్రుండే; ' శామ[కోధ 

ములు నిపష్కా-మత్వ (క్రోధ రాహిత్య ములు. "బేవ్రండే;: “అమృ 
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తంచైవ మృత్యుశ్చ సద నచ్చాహమద్దన.” “మృత్యువు, 
అమృతత్వము, సత్తు అసత్తు నేనే” ఇది (వాయు చున్నది 
"బేవుండేే.  చదువువాండు బేవుండ్వే దేవుండు కానిది లేదు. 

కన్నులు తెరచి చూచున దంతయు దేవుడే; సర్వము భగవ 

న్గయమై యున్నది. దేవుని జూచుట కెచటి శకేగుదువు? చేను 

నితో, చేనుని మీదుగా, దేవుడు చేనుని చూచుట శేగుట 

యెంత విచి[త్రము! అన్నిటిని బేవునింగా (జూచుట జీవిత (ప్రతి 
కుణానుభవములోనికి వచ్చినచో నపుడు “నేను 'సీవు లు 

పూర్తిగా నదృశ్యము లగును; 

1004. “నన్ను (దలచుకొన రా! చత్త గొడవల. 

దలంచి చిత్తము చలింపగా నేడ్తువా!” భగవాను నాదేశము. 

ఇం-దేవి. కష్టమున్నది? భగవన్నామము సన్మృరించుటయు, 

సీకున్న కష్టములు, దుఃఖములు తోలంగి పోవుటయు, సర్వ 

శుధ్ధ సాఖ్యశాంతులు లభించుటయు జరుగును, ఈ చిన్నపని 

శ్లేయుటమాని, (స్రీలు పురుషులు, పనికిరాని (పసంగములతో 
(గాలమును వ్యర్థ మొసర్చి క ష్టదుఃఖములు పై బడంగా 

రోదన మారంభింతురు. ఒక "సక పెట్టుబడితో, (గోట్ల 

కొలది ధనము వచ్చుచుండగా, బిచ్చమెత్తు కందులకు? 

ఇచటచే చేను డున్నా (డని నమ్బి "నాదుఃఖములు తీసివేసి 

ఆనండమిమ్మ”ని అడుగ లేవా? నీవడుగుటయు నాతండిచ్చు 
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టయు, (గాలవ్యవధి లేకుండ జరిగిన సంగతి స్వీయానుభవ 

బలముచే నిది [వాయంబడినది. 

1005. "భగవాన్! నన్ను బరీషీంచు చుంటివా?” 
నాకభ్యంతరము లేదు. సీవిచ్చు పరీకొ (ప్రశ్నా వలికి నమాధాన 

ములు నీవే చెప్పి (వాయింపవలెను. అనంత |బ్రహ్మృండ 

కోటిని నంకలఎమౌా[తమున నృజించి పాలించు నఖండసార్య 

భౌముడవు, వాగు ఎద్ద్యతీతే ప్రజ్ఞానిధివి, సీవు పరీశాధికారివి; 

అల్పు6డను, అజ్ఞుండను, నేను సీవిచ్చు (పశ్నలకు జవాబు 

మాట నటుంచి, స్మీపశ్నలు నాకర్టమగునా? అయితే, “చేను 

మతిలేక పరీక్ష ఇెట్టుచుంటినా?” యని నీవన వచ్చును. కాని 

జవాబులు నీవ్ర లోవపింపకుండ నా కెట్లు తోంచును. పరీక్షలో 

జయాపజయములు నీవే! నావే యందువా? నూటికి నూరు 

మార్కులు వచ్చునట్లు నాచే (వాయించు, నివు, పరీకు, 

నేను అన్నియు నీవే. ఇది సీలీలా వినోదనాటకము; నన్ను 

(శ్రమెట్టకుండ నాటక మాడుకో ! 

1006. "వె ద్యుండా ! ముందు నిరోగమును 

వోంగొట్టుకొని, ఆరోగ న్ప్రముపొంది, తరువాత నితరుల:కారోగ | 

ప్రదానము చేయవచ్చును. నీ జబ్బును తగ్గించుకొనలేని 

వాండ వితరుల రోగములను నిర్భూలింషం. గోరుటలో నేమి 

(పయోజనమున్నది? (ప్రతి మానవునకు . జన్ఫుజరామృత్యు 
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రోగ దుఃఖము లను జాడ్యములు, వేలక్రొలంది జన్గములనుండి 

పాతుకొనిపోయి యున్నవి. తన్ను ౧దానారోగ్యవంతునింగా 

దిద్దుకొన లేని చవట యితేరులను దిద్దిబాగుచేయునా? (ప్రతి 

వ్యక్తియు ౧గామినస్ కాంచన దాసుడై వీచ్చివానివ ల వర్తించు 

చుచు నితరుల విచ్చిని బోంగొట్టుదునని పలుకుట వీచ్చిలోం 

విచ్చికాడా? అనగా ను త్రమభ కుడు ఉత్తమ క్ఞానియు 

లోకసేవ కర్షులు. 

1007. చదేసామును నమ్మువానిక ౦కు బుద్దిీహీను 

(డింకొకండు లేండు. చబేపహామును ద్యేవీంచు వానికం'"కు 

డార్భాగ్యు డింకొక (దు లేడు. దేవుని (డెలీసికొనుటకు 

చేహమిాయ బడినది. చేవుని కీచేవామును పూజా(దవ్య 

ముగా నిచ్చి వేసి, జ్ఞానమాతుము లెమ్మని నిత్యము (ప్రార్ధించు 

చున్న చో అనారోగ్యా కాల మృత్యువులు, దారి(ద్య దుఃఖ 

ములు, లేకుండంజేస్తి చేహామున్నంత కాలము లోపములు 

తొలగించి. మరలబేహావనరములేని మాతు సిద్ధిని భగవాను 

(డ్ చ్చును. 

1008. నాకాయుర్భాగ్య మింతవరకు నిచ్చి, నిన్ను 

న్య్పరించి తరించు సాధనగా సీవాక్ళోములు (వాయించితివి. 

ఇది నాకొక గొప్ప తపస్పాధనగ్సా నడచినది. మానవుని 

(పధమ క_రృవ్యము ము క్తుండగుటకు యత్నించు కు. సనివయ 
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నా శీజీవితములో ననేక విధముల దినదినము చూపితిపి. 

స్ సామూత్కారము, మోవమునిచ్చి నాకభయపహా_న్త మిచ్చు 

వణకు నాకెట్టి లోపము లేని ఆరోగ్య నహి తాయుర్దాయ 

భాగ్యము, భ కిజ్ఞానములు, చేకూర్చి రతీంపుమని నిపాద 

సద్భముల నా[శ్రయించితిని. నన్ను ధన్యునొనర్చి రకీంప 

వేడుచున్నాను. 
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గంధక ర్త యితర (గంధములు 

భారతీయ తత్త ళా స్ర్రుము- | 

ర్ భాగములు f 

భగవద్దిత 

భారతీయ హృదయము 
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నా సత్యానేషణము 
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